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Dôvodová správa 
 

V súlade s § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
riaditeľ školy a školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na 
vyjadrenie správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej len 
„správa“), ktorú prerokováva v pedagogickej rade a v samosprávnom orgáne školy 
a školského zariadenia, ktorým je rada školy alebo školského zariadenia. Následne boli dňa 
21.10.2014, za účasti riaditeľov základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času 
(CVČ), prerokované v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „komisia“) jednotlivé správy ZUŠ a CVČ. Komisia 
po prerokovaní a diskusii vzala správy jednotlivých ZUŠ a CVČ na vedomie. 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného  mesta Slovenskej repunliky 
Bratislava (MsZ) č. 1379/2014, časť A, zo dňa 29.01.2014, ktorým MsZ poveruje primátora 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na schvaľovanie správ ZUŠ a CVČ po 
predchádzajúcom prerokovaní v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ boli správy 
podpísané primátorom a boli podľa zákonného termínu zverejnené do 31.12.2014 na 
webových sídlach ZUŠ a CVČ. 

Súhrnnú správu predkladáme v súlade s uznesením MsZ č. 1379/2014 časť B, 
v ktorom sa ukladá primátorovi predložiť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času ako 
informatívny materiál s prílohami jednotlivých správ základných umeleckých škôl a centier 
voľného času. 

Zdrojom informácií pre vypracovanie tejto súhrnnej správy boli jednotlivé správy ZUŠ 
a CVČ za školský rok 2013/2014, ktoré boli vypracované  podľa vyhlášky Ministerstva 
školstva SR č. 9/2006 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, metodického usmernenia 
oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže a oficiálnych štatistických údajov 
vypracovaných Ústavom informácií a prognóz školstva Bratislava (ÚIPŠ). 
  
V školskom roku 2013/2014 za splnené priority hlavného mesta označujeme: 
 
- nákup dvoch klavírnych krídel a 11 pianín pre potreby 11 ZUŠ v hodnote 70 tis eur a ich 

užívania pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ,  
- vypracovanie jednotnej metodiky agendy nepedagogických zamestnancov (PAM, 

rozpočet, administratíva) pre ZUŠ a CVČ, 
- novelizovanie zriaďovacích listín ZUŠ a CVČ z dôvodu zaradenia elokovaných pracovísk 

do siete škôl a školských zariadení, 
- presťahovanie a zmena sídla ZUŠ Júliusa Kowalského z Jesenského ul. na Laurinskú 

ulicu, 
- ukončenie rekonštrukcie budovy na Radlinského ul. 53 pre potreby ZUŠ Podjavorinskej 

so sídlom na Mlynských Nivách a následné presťahovanie a zmena sídla na ZUŠ 
Radlinského 53, 

- rozdelenie správy školskej budovy na Exnárovej 6 medzi správu mestskej časti Bratislava-
Ružinov pre časť budovy, v ktorej sídli materská škola a správu ZUŠ Exnárova pre časť 
budovy, v ktorej sídli ZUŠ Exnárova. Táto ZUŠ vypracovala projektovú dokumentáciu na 
úrovni architektonickej štúdie a realizačný projekt budovy na Uránovej 2 v etapách pre 
potreby ZUŠ Exnárova 6 ako výsledok práce členov komisie pre riešenie priestorových 
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podmienok ZUŠ Exnárovej a elokovaného pracoviska MŠ Bancíkovej na Exnárovej ulici 
so záväzkom mestskej časti Bratislava-Ružinov podieľať sa na rekonštrukcii budovy 
Uránova 2 čiastkou 250 tis. Eur v roku 2015, rovnako ak hlavné mesto. 

 
 V správe predkladáme aj porovnanie/hodnotenie niektorých ukazovateľov z 
predchádzajúcej 4-ročnej činnosti ZUŠ a CVČ, porovnanie vývoja ZUŠ od roku 2007 
s poukázaním na vývoj obecných a neštátnych ZUŠ v hlavnom meste a v oblasti finančného 
zabezpečenia prevádzky a miezd.  
 Jednotlivé správy ZUŠ a CVČ sú k dispozícii v tlačenej a elektronickej forme na 
oddelení kultúry, školstva, športu a mládeže, sú zverejnené na webových sídlach ZUŠ a CVČ 
a v tlačenej verzii sú sprístupnené rodičovskej verejnosti v ZUŠ a v CVČ v súlade s § 3 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 9/2006.  
 
Výnimočné podujatia a úspechy ZUŠ a CVČ v školskom roku 2013/2014: 
 
 Z veľkého množstva akcií, projektov, súťaží, vystúpení žiakov spolu s pedagógmi 
doma a v zahraničí vyberáme tie, ktoré boli z pohľadu zriaďovateľa svojim charakterom 
v hodnotenom školskom roku výnimočné. Poradie neurčuje významonosť a úspešnosť. 
1.  ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava spoluoorganizovala Festival novej 

hudby - ISCM World New Music Days 2013, Slovakia (ISCM WNMD 2013). Festival 
bol pre Slovensko veľkou príležitosťou v oblasti novej hudby a jej vnímania súčasným 
poslucháčom. Pocta zorganizovať festival sa dostala Slovensku po náročnom výbere 
v spolupráci s rakúskou sekciou ISCM. Jednou zo súčastí Svetových dní novej hudby je aj 
festival ISCM New Music Days (s mottom “Hudba novej chuti”). Na toto významné 
podujatie bol pozvaný i žiak ZUŠ Jakub Hantabál, ktorý zožal veľký úspech so skladbou 
maltského skladateľa Rubena Zahru.  

2. ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava zorganizovala „Európsky koncert 
víťazov národných súťaží“. Koncert sa konal pri príležitosti celosvetového festivalu 
ISCM WNMD 2013 a Konferencie národných súťaží EMCY. V programe okrem víťazov 
slovenských národných súťaží sa predstavila aj víťazka národnej súťaže z Luxemburska. 

Žiaci pri príležitosti 100. výročia narodenia profesora Jozefa Kresánka, hudobného 
vedca a skladateľa, ktorého meno nesie najväčšia ZUŠ v Bratislave, predstavili 
v Moyzesovej sieni v Bratislave odbornej aj laickej verejnosti dielo tohto významného 
človeka. Koncert odznel v rámci muzikologickej konferencie venovanej profesorovi 
Kresánkovi.  

3. ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20 pripravila v rámci spolupráce s autorom projektu  
Medzinárodný festival - Vianočné stretnutie v Európe 2013, ktoré bolo prehliadkou 
národných kultúr, folklórnych a popových žánrov Centra sociálnych a kultúrnych 
projektov Jekaterinburg, Rusko a spoluorganizátorov: Intercenter Praha, Detská hudobná 
škola Kazachstan, Kultúrne centrum Bielorusko. Festival sa uskutočnil v priestoroch ZUŠ, 
v  Ruskom kultúrnom dome vo Viedni a v Bratislave, v Primaciálnom paláci, na 
Vianočných trhoch v Bratislave a DK Petržalka. Žiaci ZUŠ si prevzali 6 zlatých pásiem za 
vystúpenia žiakov a súborov školy. Všetci pedagógovia školy so zdravými, ale aj so 
žiakmi, vyžadujúcimi špeciálny výchovno-vzdelávací prístup sa podieľali na príprave 
a naštudovaní muzikálu „Africké rozprávy “ s obrovským úspechom. 

4. ZUŠ Exnárova 6, Bratislava sa zapojila do medzinárodného projektu Portréty, ktorý 
vznikol zo spolupráce slovenskej sekcie ISCM (International Society for Contemporary 
Music-Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu), cieľom EMCY Slovakia 
a Asociácie ZUŠ SR je priebežne zapojiť čo najviac učiteľov a žiakov ZUŠ 
do interpretácie najnovšej hudby. Projekt sa teší domácej i medzinárodnej podpore 
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a záštitu nad týmto projektom prebral Minister školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 

5. ZUŠ Hálkova pripravila v školskom roku 2013/2014  1. ročník Koncertnej prehliadky 
populárnej, jazzovej a filmovej hudby žiakov bratislavských ZUŠ v hre na klavíri. 
Prehliadka mala mimoriadne pozitívnu odozvu verejnosti. Škola k výročiu naštudovala so 
svojimi žiakmi a pedagógmi pôvodný muzikál „Snehulienka a sedem pretekárov“.  

6. ZUŠ Istrijská za podpory grantového systému hlavného mesta ARS Bratislavensis, 
príspevku z rodičovského združenia školy a príspevkov jednotlivých rodičov naštudovala 
Muzikál Pinocchio, do ktorého sa zapojili všetci žiaci, pedagógovia a odbory ZUŠ. 
Vystupovalo v ňom 100 žiakov. Uskutočnili sa dve premiéry a štyri reprízy. Prvá 
premiéra sa odohrala v Dome kultúry Dúbravka dňa 11.12.2013. Za podpory ARS 
Bratislavensis dychový orchester školy FOR Bratislava reprezentoval svoju školu, 
Bratislavu a Slovenskú republiku na XXIII. medzinárodnom festivale dychových 
orchestrov Zlota lira 2014 v meste  Rybnik v  Poľsku. Orchester získal zlaté pásmo 
a v celkovom hodnotení bol na prestížnom druhom mieste. 

7. Koncerty pre bratislavských seniorov organizovalo hlavné mesto SR Bratislava pre 
bratislavských seniorov. Program bol na vysokej umeleckej úrovni vďaka umeleckému 
slovu riaditeľa Mgr. Ulricha Ulmanna, dlhoročného pedagóga ZUŠ Vrbenského a žiačok 
z tried pedagógov Mgr. Anny Šestákovej a Mgr.art. Tatiany  Schlosserovej zo ZUŠ 
Daliborovo nám. 

8. CVČ Hlinícka v modernom tanci a v karate bezkonkurenčne reprezentuje centrum, 
Bratislavu a SR v zahraničí. Tanečníci si z medzinárodných súťaží v Brne, Zlíne,  Prahe a 
Piešťanoch doniesli 24 medailí , z toho 10 zlatých., 7 strieborných a 7 bronzových. 
Karatisti z Budapešti, Španielska, Fínska, Rakúska, Slovinska, Francúzska, Nemecka, 
Grécka, Poľska, Česka a Holandska 16 zlatých medailí, 10 strieborných medailí a 19 x si  
prevzali bronzové medaily.  
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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
v základných umeleckých školách a centrách voľného času  
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy  

za školský rok 2013/2014 
 

  
Základné umelecké školy (ZUŠ) zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa 

školského vzdelávacieho programu. Poskytujú základné umelecké vzdelanie, pripravujú 
žiakov a študentov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných 
školách a v konzervatóriách, na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo 
umeleckým zameraním v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom 
a v novom odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.  

Dnes už nehovoríme len o základnom umeleckom vzdelávaní, ale o individuálnych 
profesionálnych výkonoch žiakov, súborov či iných skupinových formácií, čo hodnotí 
odborná umelecká obec a rodičovská verejnosť veľmi pozitívne. Školy pripravujú 
medziodborové vystúpenia, koncertovanie, muzikály, otvorené hodiny, konferencie pre 
pedagógov k témam umeleckého vzdelávania, workshopy a súťaže s celoslovenskou 
a medzinárodnou účasťou žiakov. 

ZUŠ aj centrá voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
Slovenskej republiky (ďalej len „hlavné mesto“) sú žiadané so svojimi programami na 
rôznych podujatiach verejnej a štátnej správy, spoločností, ambasád, firiem a na miestnych 
podujatiach. Vedia ponúknuť umenie so širokou škálou od klasiky cez folklór až po moderné 
umenie. Umelecké vzdelávanie detí, mládeže a dospelých má v hlavnom meste dlhoročnú 
tradíciu a vlastné konkurenčné prostredie. 

 
Výročia základných umeleckých škôl a centier voľného času: 

 O tradícii ZUŠ v Bratislave hovoria výročia založenia hudobných škôl. Napr. v 
školskom  roku 2013/2014 si pripomenuli 60 rokov svojho založenia ZUŠ Júliusa 
Kowalského na Laurinskej ul. a ZUŠ Hálkova. Školy si k tomuto dňu naštudovali so svojimi 
pedagógmi a žiakmi pôvodné muzikály „Africké rozprávky“ a „Snehulienka a sedem 
pretekárov“.  

ZUŠ Podjavorinskej ul. (dnes na Radlinského ul.) k 55. výročiu položenia základov 
výtvarnej školy pripravila reprezentatívnu výstavu v Justiho sieni Primaciálneho paláca. 

ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská oslavovala 45 rokov od založenia školy 
s veľkolepým  Galaprogramom v MD POH v Bratislave,  výtvarný odbor výstavou  prác 
„Pocta k slovenskej gotike“ v Justiho sieni Primaciálneho paláca, žiaci literárnodramatického 
odboru sa predstavili v SNG - Café Berlinka s vystúpením „Slovo, bodka, výkričník“ 
a tanečný odbor v DK Dúbravka sa predstavili s programom „Na špičkách tanca, vráť sa“. 

ZUŠ Exnárova si pripomenula 40 rokov svojho založenia  bohatým kultúrnym 
programom. 
Na ZUŠ Jána Albrechta Topoľčianska sa už učí 25 rokov. Žiaci sa predviedli so 

svojimi predstaveniami na Galavečeri v SND, v sále činohry, a súčasťou slávnostného večera 
bolo odovzdávanie cien Slovenský detský Oscar v odbore audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorby žiakom ZŠ, SŠ, gymnázií a ZUŠ. 
 Jeseň 2014 sa niesla  umeleckými vystúpeniami, ktorými si školy pripomenuli výročie 
svojho vzniku takto: ZUŠ Miloša Ruppeldta Panenská 95 rokov, ZUŠ Daliborovo nám. 65 
rokov a ZUŠ Eugena Suchoňa Batkova  45 rokov od svojho založenia. 
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 Dnešné centrá voľného času sú nástupníckymi organizáciami voľnočasových 
a záujmových aktivít detí a mládeže, všetkých tých organizácií, ktoré sa systematicky vyvíjali 
v rôznych spoločenských režimoch. Najstaršiu zriaďovaciu listinu zaznamenávame na CVČ 
Pekníkova z roku 1972, ale ich  činnosť začala oveľa skôr.V školskom roku 2013/2014 CVČ 
Kulíškova (nástupnícka organizácia CVČ ESKO) malo 35 rokov od vydania prvej 
zriaďovacej listiny.  
 
I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZUŠ a CV Č 
 
 Hlavné mesto bolo v školskom roku 2013/2014 zriaďovateľom 12 základných 
umeleckých škôl (ZUŠ) a 5 centier voľného času (CVČ). 
 K  15.09.2013, k termínu štatistického zberu údajov, bolo na území hlavného mesta 
26 155 žiakov v základných školách (v počte sú zahrnutí aj žiaci neštátnych základných škôl). 
V porovnaní s minulým hodnotiacim obdobím zaznamenávame nárast o 565 žiakov. 
Štatistický údaj žiakov povinnej školskej dochádzky na základných školách je ukazovateľom 
pre ZUŠ, vo vzťahu k ich potenciálnym žiakom. 
 ZUŠ (v tom verejné, súkromné a cirkevné) navštevovalo 15 613 žiakov. V porovnaní 
so školským rokom 2012/2013 zaznamenávame pokles žiakov o 185. 
 V ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa vzdelávalo 9 100 žiakov v 
rôznych odboroch umeleckého vzdelávania podľa výkazu (Škol 24-01) k 15.09.2013, na 
druhej strane sme podľa výkazu (Škol 40-01) evidovali v školskom roku 2013/2014  8 124 
žiakov, v tejto štatistike sú uvedení žiaci ZUŠ len raz, v individuálnej alebo skupinovej forme 
vyučovania.  
  

II. ÚDAJE O ZUŠ   
  

1. Zoznam ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
 

• ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava 
• ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
• ZUŠ Podjavorinskej 9, Bratislava, so sídlom Radlinského 53, 
• ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
• ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
• ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
• ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
• ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
• ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
• ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
• ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
• ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
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Údaje o počtoch žiakov z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 k 

15. 09. 2013  
z toho žiaci v jednotlivých 

odboroch          

Údaje o počtoch žiakov z 
výkazu Škol (MŠVVŠ 

SR) 40-01 k 15. 09. 2013 

ZUŠ 
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Počet 
žiakov 
spolu 

(stĺ. 8 + 
9) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

Laurinská 563 111 73 49 330   284 202 486 
Panenská 653 0 0 0 653   496 86 582 
Radlinského 173 0 173 0 0    173 173 
Exnárova 1142 97 277 68 700   591 381 972 
Sklenárova 847 110 273 21 443   372 364 736 
Hálkova 638 33 145 46 414   304 231 535 
Vrbenského 410 40 119  251   217 158 375 
Batkova 837 140 225 38 434   410 376 786 
Istrijská 634 69 154 62 340 9  262 315 577 
Karloveská 1836 322 363 205 946   837 819 1656 
Daliborovo 685 59 145  481   413 195 608 
Topoľčianska 682 136 127 49 340 30  299 339 638 

spolu 9100 1117 2074 538 5332 39  4485 3639 8124 
 
V školskom roku 2013/2014 zaznamenávame opäť pokles počtu žiakov o štúdium na 

ZUŠ oproti k škol. roku 2012/2013 o 286 žiakov (podľa výkazu 24-01 započítanie žiakov, 
študujúcich viac odborov na danej ZUŠ). Okrem LDO, v ktorom stúpol počet žiakov o 53. 
Pokým v škol. roku 2012/2013 rozdiel medzi žiakmi študujúcimi viac odborov a fyzickým 
počtom žiakov bol 589 žiakov, v školskom roku 2013/2014 tento rozdiel predstavoval už 976 
žiakov. (Výkaz 40-01 uvádza len fyzický počet žiakov – žiak na ZUŠ sa eviduje len raz, aj 
keď navštevuje viac odborov na tej istej ZUŠ). 

K 30.06.2014 ZUŠ absolvovalo 808 žiakov (fyzický počet).  Najviac žiakov ukončilo 
štúdium na ZUŠ Exnárova - 132 absolventov a na ZUŠ Karloveská - 114 absolventov. 

K 15.09.2014 zaznamenávame 1 844 nových žiakov, ktorí začnú štúdium na ZUŠ 
v školskom roku 2014/2015. Najvyšší počet nových žiakov prijala ZUŠ Karloveská 253 
žiakov a ZUŠ Istrijská 217 žiakov.   
 
Vývoj počtu žiakov v  ZUŠ škol. rokoch 2010 – 2014 

ZUŠ Škol. rok Škol. rok Škol.  rok Škol. rok 
  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
       
Laurinská 559 564 550 563 
Panenská 666 663 670 653 
Radlinského 189 184 171 173 
Exnárova 1011 1033 1088 1142 
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ZUŠ Škol. rok Škol. rok Škol.  rok Škol. rok 
  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Sklenárova 977 963 932 847 
Hálkova 671 672 670 638 
Vrbenského 534 526 479 410 
Batkova 994 892 871 837 
Istrijská 662 665 673 634 
Karloveská 1855 1889 1834 1836 
Daliborovo 696 632 693 685 
Topoľčianska 708 744 755 682 
SPOLU 9522 9427 9386 9100 
   
 Konštatujeme plynulý pokles žiakov v ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta; nie z dôvodu zníženého záujmu, ale z dôvodov ukončenia činnosti v plne 
nevyužívaných elokovaných pracoviských, z dôvodu ukončenia elokovaných pracovísk, na 
ktoré ZUŠ nedostali súhlasné stanoviská miestnych úradov mestských častí.  

Súčasne v tom istom sledovanom období narastá počet žiakov v štúdiu na neštátnych ZUŠ  
(pozri prehľad v kapitole sieť ZUŠ). Jedným z dôvodov nárastu počtu žiakov v neštátnych, 
najmä v súkromných ZUŠ, je ich prístupnosť priamo na materských školách a v základných 
školách s ponukami sprievodov žiakov zamestnancami ZUŠ do sídiel ZUŠ.  
 

2. Sieť ZUŠ v hlavnom meste  

 Transformácia prechodu štátnej správy v školstve na samosprávu sa datuje 
k 30.06.2002 podľa kompetenčného zákona č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. K 30.06.2002 na hlavné mesto 
a mestské časti prešlo 78 základných škôl, 134 materských škôl, 82 školských zariadení, 12 
ZUŠ, 5 CVČ, 5 stredísk služieb škole a prideľovanie finančných prostriedkov neštátnym 
školám a školským zariadenia (10 základným školám, 3 materským školám, 6 základným 
umeleckým školám, 5 školským jedálňam).  
  
Prehľad počtu škôl a počtu žiakov v ZUŠ v rokoch 2007 až 2014 
 
Prehľad počtu základných umeleckých škôl na území hlavného mesta v členení podľa 
zriaďovateľov 

Počet základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Kalendárny 
rok obce (hlavného 

mesta) 
súkromného 
zriaďovateľa 

cirkevného 
zriaďovateľa 

2007 12 8 1 
2008 12 12 1 
2009 12 12 1 
2010 12 12 1 
2011 12 13 1 
2012 12 14 1 
2013 12 15 1 
2014 12 16 1 

V sledovanom období narástol počet súkromných základných umeleckých škôl o 100%. Počet 
ostatných sa nemenil.   
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Prehľad počtu žiakov v ZUŠ v členení podľa zriaďovateľa 
(Údaje sú čerpané zo štatistického zberu určeného na rozdeľovanie výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve (podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z 
príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov).. 

Počet žiakov základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Kalendárny 

rok obce (hlavného 
mesta) 

súkromného 
zriaďovateľa*) 

cirkevného 
zriaďovateľa*) 

2007 8955 2162 345 
2008 9123 2868 374 
2009 9139 3336 327 
2010 9440 3970 382 
2011 8858 3505 411 
2012 8994 4505 570 
2013 8797 4789 726 
2014 8124 4967 733 

*) v súkromných a cirkevných školách sú uvedení len žiaci do 15 rokov veku  
 
V sledovanom období: 
- klesol počet žiakov v obecných školách o 10% (nemenil sa počet škôl) 
- narástol počet žiakov v súkromných školách o 129% (narástol počet škôl) 
- narástol počet žiakov v cirkevných školách o 112%  (nemenil sa počet škôl) 
 
Prehľad počtu žiakov v základných umeleckých školách v členení podľa zriaďovateľa 
a typo vzdelávania 
 

 Škol. rok Škol. rok Škol. rok Škol.rok 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

     
Počet žiakov ZUŠ spolu: 14 517 15 365 15 798 15 613 

štátne 9 522 9 427 9 386 9 100 

z toho: žiaci do 15 rokov  7475 7441 7372 8251** 

            žiaci II.st. ZŠ 1374 1216 1155 0 

            žiaci ŠPD 625 707 793 826 

             iné štúdium (skr. /rozšír.) 45 63 66 47 

súkromné 4 480 5 239 5 478 5 556 
z toho: žiaci do 15 rokov  3980 4780 4789 4967 

            žiaci II.st. ZŠ 457 431 652 535 

            žiaci ŠPD 43 28 47 54 

             iné štúdium (skr. /rozšír.) 0 0 0 0 

cirkevné 515 699 934 957 
z toho: žiaci do 15 rokov  430 618 726 733 

            žiaci II.st. ZŠ 55 53 178 189 

            žiaci ŠPD 28 24 27 33 

            iné štúdim (skr. /rozšír.) 2 4 3 2 

** údaj predstavuje spolu žiakov prípravné štúdium, I. stupeň a II stupeň základného štúdia  
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Priaznivý vývoj v prospech neštátnych ZUŠ je výsledkom priaznivej školskej legislatívy 
a prístupu hlavného mesta (súhlasné stanoviská hlavného mesta a starostov mestských častí 
k vzniku neštátnych škôl a školských zariadení, najmä pre materské školy, sú bez kontrolnej 
činnosti Štátnej školskej inšpekcie, zo zákona hlavné mesto prispieva neštátnym školám 
a školským zariadeniam 88% z nákladov na prevádzku a mzdy, určeným školám a školským 
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta).  
 
3. Činnosť  odborov  v ZUŠ  

 Z 12 ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sú 2 ZUŠ jednoodborové; 
ZUŠ Panenská vyučuje len v hudobnom odbore, ZUŠ Radlinského len vo výtvarnom odbore. 
Trojodborové sú ZUŠ Daliborovo nám. a ZUŠ Vrbenského (majú hudobný, výtvarný 
a tanečný odbor). Päťodborové sú ZUŠ Istrijská a ZUŠ Topoľčianska (majú hudobný, 
výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a novým odborom je audiovizuálna a multimediálna 
tvorba, ktorý navštevuje 39 žiakov). Ostatné ZUŠ vyučujú v tradičných odboroch hudobný 
(HO), výtvarný (VO), tanečný (TO), literárno-dramatický (LDO) odbor.  

 
3.1. Tanečný odbor 
Tanečný odbor sa vyučuje na 10 tich viacodborových ZUŠ. V súčasnosti TO navštevuje 1 117 
žiakov a je tretím najžiadanejším odborom v ZUŠ. V TO sa vyučuje klasický tanec, ľudový 
tanec, historický tanec, novodobý džezový tanec, orientálny tanec, kreatívny tanec, moderný 
tanec a nechýba ani teoretický predmet dejiny tanca.  

Výnimočný úspech dosahujú deti TO ZUŠ Karloveská prostredníctvom vystúpení 
známeho folklórneho súboru Čečinka. Nemenej známy a úspešný je tiež folklórny súbor 
Klnka, ktorý svoju činnosť vykonáva v ZUŠ Batkova a DFS Vienok v ZUŠ Vrbenského. 
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Panenská 0 0 0 0 0 0 
Laurinská 106 111 89 5 20 5 
Radlinského 0 0 0 0 0 0 
Sklenárova 159 110 101 7 6 -49 
Exnárova 75 97 84 14 10 22 
Hálkova 34 33 32 7 15 -1 
Vrbenského 86 40 35 1 22 -46 
Batkova 180 140 140 4 10 -40 
Karloveská 307 322 310 23 52 15 
Istrijská 82 69 65 1 35 -13 
Topoľčianska 147 136 139 10 42 -11 
Daliborovo 64 59 58 9 34 -5 
SPOLU: 1240 1117 1053 81 246 -123 
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3.1.1. Mimoriadna prezentácia žiakov tanečného odboru:  
 Na základe poverenia MŠVVŠ SR sa ZUŠ Karloveská, ako jediná zapojila do 
 projektu „Joy of Europe 2013“. Žiaci tanečného odboru, z novozaloženého súboru 
MINIGMA, sa prezentovali v dvoch scénických choreografiách na hudbu Rock´n Roll-u. 
Festival sa konal v belehradskom Sava center a v priamom prenose ho vysielala Srbská 
televízia. Zúčastnili sa ho deti zo 17 európskych krajín. Cieľom bola reprezentácia Slovenska 
a kvality slovenského umeleckého vzdelávania. Okrem uvedeného tradične SR, Bratislavu aj 
školu reprezentoval DFS Čečinka so svojimi 30 timi vystúpeniami. 
3.1.2. Uplatnenie absolventov tanečného odboru v školskom roku 2013/2014: 

� ZUŠ Karloveská: 1 žiačka bola prijatá na VŠMU na odbor pedagogika tanca. 
� Päť žiačok bolo prijatých na Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave; ZUŠ 

Topoľčianska 3 žiačky, zo ZUŠ Daliborovo nám. 1 žiačka a ZUŠ Batkova 1 žiačka. 
 
3.2. Výtvarný odbor  
Výtvarný odbor je druhým najžiadanejším odborom ZUŠ. Z celkového počtu 9 100 žiakov 
VO navštevuje 2 074 žiakov. V zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta má dlhoročnú 
tradíciu aj jednoodborová ZUŠ s výtvarným odborom. Ide o ZUŠ Radlinského 53 (predtým 
Podjavorinskej 9). Vo VO sa vyučuje kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, 
modelovanie a tvarovanie, základy čiernobielej a farebnej fotografie a tvorby animovaného 
filmu klasickým spôsobnom a modernými  metódami PC technológiami. 
 V hodnotenom školskom roku poklesol v obecných ZUŠ záujem žiakov o štúdium vo 
VO o 66 žiakov a v neštátnych školách naopak stúpol záujem  o 171 žiakov.  

Najvyšší počet žiakov navštevovalo VO v ZUŠ Karloveská (363), Exnárova (277) 
a Sklenárova (273). Najnižší počet žiakov je VO v ZUŠ Laurinská (73). 
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Panenská 0 0 0 0 0 0 
Laurinská 77 73 72 5 30 -4 
Radlinského 171 173 174 4 65 2 
Sklenárova 299 273 278 34 39 -26 
Exnárova 270 277 268 31 29 7 
Hálkova 166 145 147 26 31 -21 
Vrbenského 133 119 102 1 29 -14 
Batkova 230 225 222 16 30 -5 
Karloveská 345 363 349 15 50 18 
Istrijská 178 154 152 7 46 -24 
Topoľčianska 129 127 130 2 25 -2 
Daliborovo 142 145 142 39 37 3 
SPOLU: 2140 2074 2036 180 346 -66 
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3.2.1. Mimoriadna prezentácia pedagógov a  žiakov výtvarného odboru:  
 Výtvarný odbor vedú renomovaní učitelia, ktorí okrem vyučovania detí reprezentujú 
odbor svojimi aktivitami mimo školy napr.: 
� v ZUŠ Exnárova akad. mal. D. Nágel bol členom poroty na celoslovenskej výtvarnej 

súťaži Maľovaná ZUŠ-ka,  
� zo ZUŠ Sklenárova Dobromila Baloghová pôsobila ako lektorka na Letnej škole 

animovaného filmu vo Vyhniach, lektorovala kontinuálne vzdelávanie pedagógov 
hudobnej výchovy o využití hudby v animovanom filme v Štúrov e a v Sabinove, je 
členkou výboru AUHS za výtvarnú sekciu, Lívia Kožušková bola členkou a poradkyňou 
tímu „Namaľuj ciTy“ – jej umelecký návrh bol realizovaný ako pilotný a Simona Janišová 
bola spoluorganizátorka dizajnérskej akcie DDD.  

� ZUŠ Karloveskú reprezentovala akad. mal. Helena Hrčková na Medzinárodnej výstave 
textilnej  miniatúry - Umelecká beseda Slovenska, akad. mal. Blažej Mikus reprezentoval 
ZUŠ v rámci kolektívnej putovnej výstavy v Ruskej federácii „Súčasné slovenské 
výtvarné umenie“ v Slovenskom inštitúte v Moskve, v galérii v Jekaterinburgu, v Usolii 
v Paláci Stroganovcov,  

� ZUŠ  Radlinského 53 (predtým Podjavorinskej) mala svojho reprezentanta v akademickej 
maliarke Lenke Hlávkovej, riaditeľky ZUŠ Radlinského, ktorá svoju tvorbu predstavila 
v Galérii F7 na Františkánskom námestí  v Bratislave v čase od 05.08.2014 – 30.08.2014.  

� ZUS Daliborovo nám. dala možnosť Mgr. Erike Lozanovej a akad.mal. Marte  Horníkovej 
reprezentovať svoje umenie vianočnými prekladačkami pre reprezentačný fond ZUŠ. 
Akad. mal. Marta Horníková  vytvorila maľované sklené artefakty pre reprezentačný fond 
ZUŠ-Z a z jej rúk vyšiel návrh a realizácia plagátu ku koncertu ZUŠ s Richardom 
Rikkonom vo formáte A2 a A3 a od 14.06.-2014 do 02.09.2014  poskytla pracovnú 
výstavnú prehliadku tvorby  „Výber z diela“, inštalovanú vo vinárskej spoločnosti Veľér 
vo Veľkom Kýre, okr. Nové Zámky. 

� Práce dvoch žiakov zo ZUŠ Hálkova boli vybraté spomedzi 3000 prác na jubilejnú 
výstavu M. Cipára. Udeľovanie diplomov žiakom vystavených prác sa uskutočnilo 
v Galérii mesta Bratislavy, žiačka získala čestné uznanie z účasti na XXI. Ročníku 
Bienále fantázie 2014 - Medzinárodnej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorby detí 
a mládeže v Turčianskej galérii v Martine. 

� ZUŠ Sklenárova zrealizovala novú formu spolupráce so ZUŠ Marie Podvalové v Prahe-
Čakovice pod názvom Gajdošove valašky (výsledky spolupráce sú vystavené v Bratislave 
na Kamennom námestí a v parku na Čekovickom zámku). Úspechom žiačky výtvarného 
odboru  a reklamou ZUŠ sa stala kresba, ktorá sa bola použitá v  katalógu firmy WEBER. 
ZUŠ získala aj ocenenia a to na Medzinárodnej súťaži v Rumunsku s názvom „Šanca pre 
modrý Dunaj“, na ktorej boli ocenení 4 žiaci, na Medzinárodnej súťaži v Bratislave 
s názvom „Deti z Vyšehradskej skupiny kreslia „orla“, boli ocenení 4 žiaci a na 
Medzinárodnej súťaži vo Viedni „This is my Mexico si ocenenie prevzali 12 žiaci. 

� ZUŠ Karloveská sa zapojila do medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy „Lidice 2014“ 
Do súťaže bolo tento rok prihlásených 27 868 prác detí zo 77 krajín z celého sveta. 
Z 1322 udelených čestných uznaní patrí jedno žiačke zo ZUŠ Adriane Vavrekovej z triedy 
akad. maliara Blažeja Mikusa. 

� ZUŠ Istrijská získala prostredníctvom žiačky Veroniky Kollárovej diplom z 
medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže „Vždy zelené, vždy modré“, ktorá sa 
uskutočnila v Torúni v Poľsku. 

3.2.2. Uplatnenie absolventov výtvarného odboru: 
� ZUŠ Laurinská: 1 žiačka pokračuje na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej 

tvorby v Bratislave v odbore fotografický dizajn a 1 žiaka prijali na Strednú umeleckú 
školu scénického výtvarníctva. 
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� ZUŠ Radlinského: 3 žiaci uspeli a boli prijatí na štúdium na Škole úžitkového 
výtvarníctva J. Vydru, 2 žiaci na Súkromnú školu úžitkového výtvarníctva a 1 žiak na 
polygrafickú školu v Bratislave. 

� ZUŠ Sklenárova: 1 žiak uspel na Strednej  škole scénického výtvarníctva v Bratislave, 3 
žiaci na Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, 2 žiaci boli prijatí na STU 
FA-dizajn, 1 žiak na ČVUT FA v Prahe, a jeden žiak súčasne bol prijatý na ČVUT FA-
dizajn v Brne, Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a Akadémiu umenia 
v Banskej Bystrici.  

� ZUŠ Exnárova: 5 žiakov bolo prijatých na Strednú školu scénického výtvarníctva 
Bratislava, 1 žiak na Súkromnú strednú umeleckú školu animovanej tvorby, 1 žiak na 
Vysokú školu výtvarného umenia a 1 žiak na STU FA  Bratislava. 

� ZUŠ Hálkova: 2 žiaci uspeli pri výbere na štúdium na Strednej škole scénického 
výtvarníctva v Bratislave, 1 žiak na Strednú školu animovanej tvorby v Bratislave a 1 žiak 
na Strednú školu scénického výtvarníctva v Bratislave. 

� ZUŠ Vrbenského: 1 žiačka bola prijatá na Strednú školu scénického výtvarníctva 
Bratislava-kostýmová tvorba a 1 žiačka na Školu úžitkového výtvarníctva J. Vydru 
Bratislava-propagačné výtvarníctvo. 

� ZUŠ Batkova: 1 žiak bol prijatý na Spojenú školu, Tokajícka Bratislava - dizajn, 2 žiačky 
boli prijaté na Školu scénického výtvarníctva v Bratislava - kostýmové výtvarníctvo 
a maskérstvo a jedna žiačka na STU FA-dizajn. 

� ZUŠ Kresánka: 4 absolventi ZUŠ našli svoje uplatnenie na strednej škole vo (Škola 
úžitkového výtvarníctva J. V, Súkromná stredná škola animovanej tvorby a Stredná škola 
scénického výtvarníctva). Na vysokých školách pokračovali 2 študenti na STU FA 
Bratislava. 

� ZUŠ Topoľčianska: na Školu úžitkového výtvarníctva J. V. bol prijatý 1 žiak, na Strednú 
odbornú školu  polygrafickú a Spojenú umeleckú školu, Tokajícka po 1 žiakovi, 

� ZUŠ Daliborovo nám. 7 absolventi našli svoje pokračovanie v štúdiu takto: 4 na stredných 
školách (na Škole úžitkového výtvarníctva, Súkromnej strednej umeleckej škole,) a 3 na 
vysokých školách (Vysoká škola dizajnu, Bratislava, Vysoká škola výtvarných umení, UK 
Bratislava). 

 

3.3. Literárno-dramatický odbor 
LDO úzko spolupracuje s inými odbormi, je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje 
dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané 
slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. 
Súčasťou štúdia odboru je teória, história literatúry a filmu. LDO vychováva u detí a mládeže 
budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov a vzdelaných a náročných divákov. 
Je to rozvíjajúci sa odbor, v ktorom je najmenej žiakov, ale je odborom, v ktorom minulý 
školský rok nepoklesol počet žiakov, naopak záujem o LDO stúpol. 
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Panenská 0 0 0 0 0 0 
Laurinská 39 49 36 12 14 10 
Radlinského 0 0 0 0 0 0 
Sklenárova 0 21 18 0 11 21 
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Exnárova 37 68 25 1 3 31 
Hálkova 41 46 46 6 11 5 
Vrbenského 0 0 0 0 0 0 
Batkova 40 38 35 0 7 -2 
Karloveská 209 205 192 5 24 -4 
Istrijská 61 62 60 0 21 1 
Topoľčianska 58 49 52 0 18 9 
Daliborovo 0 0 0 0 5 5 
SPOLU: 485 538 464 24 114 76 

 
3.3.1. Mimoriadna prezentácia pedagógov a žiakov literárno-dramatického odboru:  
Pedagógovia ZUŠ sú spoluautormi učebníc, učebných osnov, uznávanými odborníkmi a 
poradcami. Sú pozývaní do odborných diskusií, konferencií, alebo menovaní za členov porôt 
rôznych umeleckých súťaží.  
� Napr. minister školstva vymenoval Mgr. art. Helenu Adamovičovú zo ZUŠ Hálkova za 
členku poroty celoštátnej odbornej komisie a do odbornej súťaže talentovaných žiakov 
“Dielo tvojich rúk” do roku 2019. 

� ZUŠ Karloveskú reprezentuje  Mgr. art. Miriam Kalinková v medzinárodnej Akadémii 
humoru – Kremnické gagy 2014, ktorej je členkou.  

Vrámci odboru LDO sa žiaci realizovali nasledovne:  
� ZUŠ Hálkova naštudovala medziodborový project (HO, VO a LDO),  muzikál 

Snehulienka a 7 pretekárov na hudbu Vaša Patejdla a s textami piesní Borisa Filana. Tento 
ambiciózny projekt mal premiéru 18. a 19. júna 2014 pod vedením pedagóga školy 
Rastislava Kocána, ktorý bol režisérom, scénaristom aj scénografom súčasne.  

� ZUŠ Kresánka divadelný súbor LANO bol na základe nahrávky s predstavením 
Christopher“ v réžii Mgr. art. Mateja Čertíka, vybratý reprezentovať Slovensko na 
medzinárodný festivale divadla s dlhoročnou tradíciou  “Wigraszek 2014” v poľskom 
meste Suwalki.  

3.3.2. Uplatnenie absolventov literárno-dramatického odboru: 
� Zo ZUŠ Hálkova 1 žiačka pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave - 

odbor dramaturgia,  
� ZUŠ Karloveská 1 žiačka uspela na Janáčkovej akadémii muzických umení na odbore 

muzikálové herectvo a zo  
� ZUŠ Topoľčianska našli absolventi i svoje uplatnenie na Cirkevnom konzervatóriu 

v odbore muzikálový spev, Ema Dobešová účinkovala v SND v predstavení v balete 
Luskáčik, Marek Tholt v divadle Nová scéna v muzikáloch Ôsmy svetadiel a Obchod na 
korze. 

 
3.4. Hudobný odbor 
Hudobný odbor tvorí v histórii ZUŠ vždy ten najpočetnejší. K predmetom HO patrí hra na 
klavíri, keyboarde, akordeóne, flaute, harfe, zobcovej flaute, hoboji, saxofóne, klarinete 
husliach, viole, violončele, gitare, cimbale, bicích nástrojoch, dejiny hudby a spev.  

Najmladší žiaci sú organizovaní v prípravnom štúdiu. Všetci žiaci navštevujú hodiny 
hudobnej náuky. V posledných rokoch sa ponuka predmetov HO rozširuje o predmet 
improvizácia,  kompozícia, hra na organe a s úspechom sa zavádzajú do predmetov aj 
informačno-komunikačné technológie a využitie PC v hudbe. Žiaci majú možnosť 
prezentovať svoju prácu na podujatiach rôzneho typu, minimálne na triednych koncertoch a 
interných koncertoch školy v koncertných miestnostiach škôl. Na školách vyučujú umelecké 
osobnosti alebo ich ZUŠ pozývajú na svoje podujatia. 
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 Hlavné mesto má k dispozícii niekoľko koncertných sál, ktoré školy využívajú na 
uskutočňovanie samostatných výberových a tematických koncertov. Na takýchto koncertoch 
vystupujú žiaci, na ktorých sa stanovujú vysoké kritériá čo do dramaturgie a výkonov. Ide 
predovšetkým o tieto sály a paláce: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Zichyho palác, 
Pálffyho palác, Moyzesova sieň, Mirbachov palác, Reduta – koncertná sieň SF, Cikkerovo 
múzeum, Mozartova sieň Rakúskeho kultúrneho fóra, koncertná sála Bratislavského hradu 
a iné.  
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Panenská 670 653 625 101 143 -17 
Laurinská 328 330 302 39 79 2 
Radlinského 0 0 0 0 0 0 
Sklenárova 474 443 456 67 61 -31 
Exnárova 706 700 690 86 96 -6 
Hálkova 429 414 414 49 114 -15 
Vrbenského 260 251 232 8 101 -9 
Batkova 421 434 418 27 58 13 
Karloveská 973 946 921 71 137 -27 
Istrijská 346 340 324 20 111 -6 
Topoľčianska 487 340 345 20 80 -47 
Daliborovo 376 481 472 58 124 5 
SPOLU: 5470 5332 5199 546 1104 -138 
 
3.4.1. Mimoriadna prezentácia pedagógov a žiakov hudobného odboru:  
 Vedenie a pedagógovia ZUŠ sú aktívnymi členmi a uznávanými odborníkmi v 
Európskom združení hudobných súťaží EMCY a Európskej únii hudobných škôl EMU. Sú 
pozývaní do porôt medzinárodných súťaží, často pôsobia ako lektori na celoslovenských 
alebo medzinárodných podujatiach, alebo sú priamo aktívnymi členmi sprievodných akcií 
festivalov, koncertov a iných hudobných činností. 
V školskom roku 2013/2014 sa prezentovali namä títo pedagógovia ZUŠ: 
� ZUŠ Panenská: Mgr.art. Ján Vaculík, ArtD pôsobil ako člen poroty na Medzinárodnej 

speváckej súťaži v Olomouci,  
� ZUŠ Sklenárova: Angela Vargicová pôsobila ako lektorka akcie pod názvom Slávik 

Slovenska, zameranej na interpretáciu ľudovej piesne, bola členkou poroty na speváckej 
súťaži v Gbeloch a členkou poroty na finále speváckej súťaže Malokarpatský slávik, 
Katarína Reháková bola predsedníčkou súťaže saxafonistov v Starej Ľubovni a 
spoluorganizátorkou seminára hry na saxafóne a klarinete na Konzervatóriu v Bratislave. 
Vladimír Zajíc je umelecký vedúci a dirigent Speváckeho zboru sv. Jána Pavla II,  

� ZUŠ Karloveská: Jana Spálová získala na Medzinárodnej súťaži Júliusa von Belieczayho 
v Komárne ocenenie za najlepšieho pedagóga, Mária Slaninová zastupuje SR v Európskej 
únii hudobných škôl (EMU) a v Európskom združení hudobných súťaží (EMCY), 

� ZUŠ Topoľčianska:  Mgr. art. Vencislava Ilievska bola členkou medzinárodnej klavírnej 
súťaže “Young virtuoso” v Zahrebe v Chorvátsku a Mgr. art. Jana Bílková ArtD. Bola 
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menovaná za predsedníčku predmetovej maturitnej komisie na Štátnom konzervatóriu v 
Bratislave,  

� ZUŠ Daliborovo nám.: Mgr. art. Tatiana Schlosserová bola členkou poroty na 
medzinárodnej súťaži “Klavírna Orava Kláry Havlkovej”, Mgr. art. Miloš Tomašovič, 
PhD. bol menovaný za člena odbornej poroty na  a medzinárodnej gitarovej súťaži 
“Gitarový festival Giraltovce”, bol členom organizačného výboru Medzinárodného 
gitarového festivalu J. K. Metza, a na gitarovom seminári, ktorý bol súčasťou festivalu, sa 
prezentoval prednáškou.  

Žiaci ZUŠ svoju školu reprezentovali takto: 
� Žiaci zo ZUŠ Laurinská sa zúčastnili na Medzinárodnej súťažnej prehliadke Júliusa von 

Beliczayho v Komárne s gitarovým kvartetom, ktoré získalo ocenenie-bronzové pásmo 
a tiež škola bola spoluorganizátorom projektu Bez bariér (koncert a vernisáž detí 
a mládeže s telesným a mentálnym postihnutím).  

� ZUŠ Panenskú reprezentoval žiak z huslovej triedy Daniely Bogaczovej, ktorý vystúpil na 
koncerte „Stradivari“ v Dóme sv. Martina v Bratislave, ktorý bol zorganizovaný 
v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom a komorným orchestrom Sinfonietta 
Bratislava.  

� Piati žiaci zo  ZUŠ Exnárovej a 1 pedagóg sa zúčastnili Medzinárodného hudobného 
festivalu „Allegro Mosso” v Riccione (ITA), kde s veľkým ohlasom vystúpilo školské 
jazzové zoskupenie “Jazz na Ex”, spevácke oddelenie vystúpilo  na “Stretnutí mladých” 
vo Švajčiarsku v Davose a v Štrasburgu vo Francúzsku.  

� Žiačka zo ZUŠ Hálkova postúpila na základe nahrávky dvoch piesní do medzinárodnej 
súťaže v populárnom a jazzovom speve v Třineci “Zlatá loutna”. Úspešná reprezentácia 
bola aj na Medzinárodnej  súťažnej  prehliadke Júliusa von Beliczayho v Komárne, odkiaľ 
si účinkujúci priniesli ocenenie: zlaté pásmo v sólovej hre na husliach,   

� Skupina „Chameleon band“ zo ZUŠ Karloveská  uviedla svoj program na hlavnom 
koncerte v rámci medzinárodného festivalu „Caleidoscopio” v „Teatro Roma“ 
v Castagneto Carducci,  na koncerte na námestí v prímorskom mestečku Bolgieri a na 
dvoch výchovných koncertoch pre žiakov základných a stredných škôl v mestách 
 Castagneto Carducci a Donoratico, kde skupina zožala neobyčajný úspech. Okrem tohto 
prestížneho podujatia žiaci HO úspešne reprezetovali SR  na medzinárodnom festivale vo 
Varšave “Animi Music Festival”.   

� Žiaci zo ZUŠ Batkovej sa zúčastnili na Medzinárodnej súťažnej prehliadke Júliusa von 
Beliczayho v Komárne. V hre na husliach získali strieborné pásmo v 2. kateg. a tri 
bronzové pásma v 3. kateg. Ocenenie z posledne menovanej súťaže si odniesli aj žiaci zo 
ZUŠ Vrbenského, strieborné pásmo za komornú hru.  

� ZUŠ Sklenárovu reprezentoval svojim klavírnym recitálom žiak Jakub Hantabál na Malte 
v Saint James Cavalier Music Room. Zlaté pásmo škola získala vystúpením na 
Medzinárodnom súťažnom festivale Slovakia Folk v Bratislave, kde úspešne účinkovala 
ľudová hudba pri ZUŠ Ľudovienka. 

� V júni 2014, v rámci projektu Nadácia Fundacja Cultura Animi, žiaci zo ZUŠ 
Topoľčianska koncertovali na Medzinárodnom festivale hudobných škôl vo Waršave a 
kapela zo ZUŠ Daliborovo nám. dostala s pomedzi výberu 10 kapiel príležitosť účinkovať 
na pódiu na Hlavnom námestí v projekte CHOCHP – Chyť svoj druhý dych, ktorý 
zorganizovala agentúra Emotion.   

3.4.3 Uplatnenie absolventov  hudobného odboru 
� ZUŠ Panenská: 5 žiakov prijali na Štátne konzervatórium v Bratislave, 2 žiakov na 

Cirkevné konzervatórium v Bratislave a 1 žiaka na pedagogickú fakultu UKF v Nitre, 
odbor hudobné umenie, 
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� ZUŠ Laurinská: 3 žiaci boli prijatí na Štátne konzervatórium v Bratislave, 2 žiaci na 
Cirkevné konzervatórium v Bratislave, 1 žiak na VŠMU Bratislava, 

� ZUŠ Sklenárova: 1 žiak bol prijatý na Konzervatórium v Bratislave  na hru na cimbal. 
� ZUŠ Exnárova: 2 žiaci uspeli na Konzervatóriu v Bratislave a jeden na Cirkevnom 

konzervatóriu v Bratislave. 
� ZUŠ Hálkova:  v odbore spev bola prijatá 1 žiačka na Štátne konzervatórium v Bratislave, 
� ZUŠ Batkova: 1 žiak bol prijatý na Štátne konzervatóriu v Bratislave - hra na husle, 
� ZUŠ Karloveská:  žiačka Mária Reháková v predmete flauta bola prijatá na Guild  Hall 

Shool of Music and Drama in London a Adam Badí Donoval bol prijatý na dve vysoké 
školy v Londýne a to na City University  a na Conservatory, 

� ZUŠ Topoľčianska: mimoriadne talentovaný žiak v hre na akordeóne bol prijatý na 
Konzervatórium v Bratislave, dvaja žiaci sa stali študentmi VŠMU v odbore skladba a hra 
na klavír a Nura Jahanpour nastúpila na štúdium v Londýne  na Kings College of Music.  

� ZUŠ Daliborovo nám.:  Samuel Hošek bol prijatý na University of Music and Perforring 
Arts do Grazu v Rakúsku a 3 žiaci na stredné školy na Štátne konzervatórium v Bratislave 
(vodbore  hra na zobcovej flaute a hra na organe) a na Cirkevné konzervatórium 
v Bratislave v odbore hra na saxofón. 

 
3.5. Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby 
 Základné umelecké vzdelávanie v odbore sa zameriava na prácu s témou, kamerou, 
zvukom a strihom, tvorbu scenáru, moderovanie a interpretáciu. Absolventi tohto odboru by 
mali vedieť nakrútiť reportáž, spracovať nakrútený materiál, postrihať ho, dodatočne načítať 
text, doplniť titulky a dodatočne ozvučiť. K hlavným predmetom patrí fotografia, film, 
počítačová grafika a webdizajn. 
 Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby sa úspešne rozvíja na ZUŠ 
Topoľčianska a ZUŠ Istrijská, spolu ho navštevuje 39 žiakov. ZUŠ Topoľčianska je zároveň  
vyzývateľka projektu Slovenský detský Oscar (viď Sprava o výchove a vzdelávaní ....). Tento 
úspešný projekt dal príležitosť deťom ZUŠ zapojiť sa do procesu výroby rôznych TV 
programov v rámci spolupráce ZUŠ a TV JOJ, absolventka tohto odboru svoje uplatnenie 
našla na Strednej škole informačných technológií a masmediálnych štúdií. 
 
4. Zavedenie nových predmetov v ZUŠ školskom roku 2013/2014 
 
V školskom roku 2013/2014 sa obohatil výchovno-vzdelávací proces o nové predmety 
v týchto ZUŠ: 
� ZUŠ  Sklenárova založila literárno-dramatický odbor, 
� ZUŠ Vrbenského otvorila predmet hra na violončele,  
� ZUŠ Topoľčianska do školského vzdelávacieho programu zaviedla vyučovanie 

animovanej tvorby vo VO a v HO začala vyučovanie nového predmetu prípravný zborový 
spev a zborový spev.  

� ZUŠ Daliborovo nám.  pristúpila k zavádzaniu IKT v hudbe. 
V priebehu posledných štyroch rokov boli do školského vzdelávacieho programu zavedené 
okrem vyššie uvedených predmetov nové predmety a odbory takto:  
� ZUŠ Sklenárova: kompozícia,  
� ZUŠ Radlinského: animovaný film,  
� ZUŠ Exnárova: demonštrácia multimediálnych smerov v rámci počítačovej grafiky, 
ľudová hudba Exnárik,  

� ZUŠ Hálkova: hudba a počítač,  
� ZUŠ Batkova: rozšírenie súborovej hry o sláčikový súbor,  
� ZUŠ Topoľčianska: animovaná tvorba,  
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� ZUŠ Istrijská: audiovizuálna a multimediálna tvorba,  
� ZUŠ Laurinská: umelecké remeslá vo výtvarnom odbore a v hudobnom odbore hra na 

trúbke a lesnom rohu,  
� ZUŠ Daliborovo nám.: v hudobnom odbore: hudba a počítač, hra na bicie nástroje, 

tanečná a džezová skupina, na rozšírenom vyučovaní sa zaviedli predmety: hra na basovej 
elektrickej gitare, elektrickej gitare, klarinete, saxofóne a na  organe. 

 
III. ÚDAJE O CENTRÁCH  VO ĽNÉHO ČASU 
 

CVČ uskutočňujú výchovno-vzdelávaciu činnosť ako pravidelnú záujmovú činnosť, 
príležitostnú činnosť, prázdninovú činnosť, organizujú spontánne voľno-časové aktivity, 
realizujú vlastné projekty pre obyvateľov Bratislavy od 5 do 30 rokov.   

Pravidelná záujmová činnosť sa realizuje v záujmových útvaroch, krúžkoch a kluboch. 
Príležitostná (nepravidelná) záujmová činnosť sa uskutočňuje formou podujatí, súťaží, 
olympiád, výletov, exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí detí. Prázdninová činnosť sa 
realizuje formou denných a poldenných prímestských táborov v mieste sídla centra, formou 
pobytových táborov a odborných sústredení.  

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

 
1. Zoznam CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta (s obvodnou 

pôsobnosťou):  
 
- CVČ Štefánikova 35, Bratislava so sídlom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
- CVČ Kulíškova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, 
- CVČ Hlinícká 3, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Rača, 
- CVČ Pekníkova 2, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
- CVČ Gessayova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

2. Počet účastníkov pravidelnej činnosti v CVČ k 15. 9.2013  
 

Údaje o počte detí z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 k 15. 9. 2013 

CVČ 

Š
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ni

ko
va
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íc
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va 

S
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lu
 

počet členov záujmových 
útvarov 798 285 1136 421 706 3346 

v tom do 15 rokov 759 258 1066 327 657 3067 
  nad 15 rokov 39 27 70 94 49 279 

 

 V CVČ pracovalo 3 346 členov v 301 záujmových útvarooc pravidelnej činnosti. 
Z toho detí do 15 rokov bolo 3 067.  
 CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta zabezpečujú podujatia podľa 
záujmu detí a požiadaviek rodičov, organizujú podujatia na území mestskej časti, ale i 
viacerých mestských častí, v ktorých pôsobia. V priebehu školského roka CVČ zrealizovali 
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658 príležitostných podujatí s účasťou 30 489 detí, mládeže a dospelých. Z tohto počtu sa na 
akciách zúčastnilo 12 915 detí do 15 rokov.  
 Dôležitú úlohu centrá zaujímajú pri organizovaní táborovej činnosti počas školského 
roka a počas letných prázdnin. CVČ pripravili počas školského roka 36 táborov. Počas 
letných prázdnin bolo zorganizovaných 41 letných táborov a 4 tábory boli mimo Bratislavy. 

Údaje o počte účastníkov príležitostnej a prázdninovej činnosti v školskom roku 
2013/2014 (pozri príloha č. 1). 

Údaje o vývoji počtu členov a záujmových útvaroch v obecných CVČ v rokoch 2010 – 
2014: 

  Škol.rok Škol.rok Škol. rok Škol.rok 

  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Počet členov v záujmových útvaroch CVČ 3 480 4 239 4 274 3 346 

 v tom do 15 rokov 2973 3778 3688 3067 

v tom nad 15 rokov 507 461 586 279 

Počet  záujmových útvarov 330 317 302 301 

Počet podujatí príležitostnej činnosti 439 578 555 658 

Počet účastníkov príležitostnej činnosti 18814 31 356 30377 24 482 

 v tom do 15 rokov 15721 24 040 21085 12 915 

v tom nad 15 rokov 3093  7 316  9292 11 567 
 
Ambíciou všetkých CVČ je získať na pravidelnú činnosť čo najviac detí do 15 rokov. 

Personálne, priestorovo, aj pestrou ponukou krúžkov sú CVČ pripravené poskytovať celý rok 
zmysluplné trávenie voľného času podľa záujmu detí, pokiaľ možno čo najbližšie k ich 
bydlisku alebo základnej škole.  

Snaha profesionálnych pedagógov, vychovávateľov ísť v rytme požiadaviek detí, 
mládeže a doby zostáva často len snahou. Dôvodom je široká ponuka aktivít škôl, 
podporovaných finančnými prostriedkami ministerstva školstva na vzdelávacie poukazy na 
záujmové vzdelávanie. 

Deti sú často preťažované „voliteľnými povinnými krúžkami“ v školách (jazyky, 
doučovanie, predmetové krúžky...), umeleckých školách, v športových kluboch... 

Voľného času na relax a rozvíjanie vlastných záujmov detí v CVČ už nezostáva.  
Rolu zohráva aj trend hier na PC a neaktívneho trávenia voľného času detí a mládeže. 
CVČ nie sú schopné z finančného hľadiska a personálneho zabezpečenia ísť s dobou 

práve v krúžkovej činnosti zameranej na počítače a informačné technológie. Deti sú 
v domácom prostredí veľakrát lepšie materiálne vybavené ako CVČ. Ponukou sa preto stávajú 
také krúžky, ktoré nedokážu zabezpečiť školy a ponuka množstva iných organizátorov.  

Do popredia záujmu sa dostali prírodovedné krúžky zo živými zvieratami, práca 
s hlinou, keramikou, drôtikmi, korálkami či hodvábom...  
 Na dôvody úbytku detí počas roka upozornilo CVČ Štefánikova a CVČ Hlinícka. Obe 
tieto centrá zaznamenali úbytok detí krúžkov zameraných na práce s počítačom a následne 
odchod IKT zamestnancov. Zamestnanci odchádzajú z dôvodu nenaplnenia predpísanej 
povinnej 30 hodinovej priamej činnosti s deťmi podľa nariadenia vlády a z dôvodov  nízkeho 
finančného ohodnotenia.  
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3. Z činnosti CVČ v školskom roku 2013/2014  

 CVČ sú dôležitým článkom spoločensko-kultúrneho života obvodu a poskytovateľom 
záujmových programov a akcií, ktoré sú organizované na území hlavného mesta. Priamo 
tvoria a zapájajú sa do športových, kultúrnych, spoločensko-vedných, 
prírodovedných, umeleckých a jazykových projektov. Metodicky usmerňujú, vedú a 
poskytujú priestory a spoluprácu členom detských parlamentov mestských častí, nadväzujú 
spoluprácu s občianskymi združeniami, materskými školami a základnými školami. Sú 
spoluorganizátormi, spolu s Okresným úradom v Bratislave predmetových olympiád žiakov 
a postupových súťaží.  

CVČ poskytujú priestor v oblasti poradenstva a metodickej činnosti pre študentov 
Pedagogickej a sociálnej akadémie a vysokoškolským študentom, študujúcimi odbory 
vychovávateľstva a pedagogiky voľného času. 

 
4. Nové v centrách 
 CVČ sa na otvorenie každého školského roka pripravujú v prvom rade s ohľadom na 
trend a záujem detí a mládeže v lokalite ich pôsobenia 
 V školskom roku 2013/2014 sa podarilo zaujať deti  týmito novými aktivitami : 
� CVČ Štefánikova  s veľkou odozvou otvorilo nový krúžok eko umenie v oddelení estetiky 

a v druhom polroku na oddelení prírodovedy krúžky mladých vedcov a kynologický.  
� CVČ Kulíškova rozšírilo ponuku voľnočasových aktivít v oblasti výroby šperkov, práce 

s textilom a hlinou. Deti prejavili veľký záujem o chovateľský a pestovateľský krúžok. 
� CVČ Hlinícka pokračovalo v športových aktivitách ako karate, moderný tanec, 

gymnastika, futbal, basketbal, vybíjaná, atletika, hádzaná či tenis. Športové aktivity 
vyústili do súťaží, z ktorých si účastníci spolu priniesli 151 medailí od 1 – 3. miesta v SR 
a zahraničí.  

� CVČ Pekníkova vyslala tanečnú skupinu M.A.G. na celoslovenskú nezávislú súťaž 
moderného a módneho tanca TOP DANCING 2013 do Topoľčian, kde skupina v hip-hop 
choreografii juniorov získala 2. miesto a ocenenie za najlepšiu hudbu. 

  
Považujeme za náročné v dnešnej dobe získavať deti a mládež na záujmovú činnosť, či 

už pravidelnú alebo príležitostnú, pretože existuje silná konkurencia ponúk zábavy a trávenia 
voľného času s ich neporovnateľnými materiálnymi možnosťami. V tomto prípade ide o 
príležitostnú atraktívnu zábavu, ktorá nevyžaduje pravidelnosť, ako ponúka centrum so 
svojimi odbornými zamestnancami.  

Centrá sú vo svojej podstate školskými zariadeniami, napojenými na školský zákon 
s povolenými a predpísanými činnosťami a s požiadavkami na odborné vzdelanie 
vychovávateľov. 
 
Vývoj počtu členov a záujmových útvarov v súkromných CVČ v škol. roku 2010 – 2014 
 

  Škol.rok Škol.rok Škol. rok Škol.rok 
  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Počet CVČ 0 0 2 6 
Počet členov v záujmových útvaroch CVČ 0 0 295 1193 
 v tom do 15 rokov 0 0 285 842 
v tom nad 15 rokov 0 0 10 351 
Počet  záujmových útvarov 0 0 5 93 
Počet podujatí príležitostnej činnosti 0 0 0 0 
Počet účastníkov príležitostnej činnosti 0 0 0 0 
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v tom do 15 rokov 0 0 0 0 
v tom nad 15 rokov 0 0 0 0 
Počet letných táborov* 0 0 0 3 
Počet účastníkov v letných táboroch* 0 0 0 50 
  

Posledné dva školské roky zaznamenávame nárast spoločenského záujmu o 
zriaďovanie súkromných centier voľného času. Z údajov v tabuľke konštatujeme, že 
súkromné centrá voľného času neponúkajú deťom príležitostné akcie, tábory len ojedinele, 
neorganizujú predmetové a postupové súťaže. V tomto smere obecné CVČ majú v danom 
čase nenahraditľné postavenie.  

 
 

IV. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZAMESTNANCOCH ZUŠ A CV Č 
 
 V hodnotenom období bolo ukončené funkčné obdobie riaditeľov ZUŠ a CVČ v ZUŠ 
Miloša Ruppeldta, Panenská, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova, ZUŠ Hálkova, ZUŠ 
Vrbenského, ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova, ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská, ZUŠ Jána 
Albrechta, Topoľčianska, CVČ Hlinícka 3 a CVČ Gessayova. 
 Vo výberovom konaní úspešne potvrdili svoju funkciu riaditelia Mgr. art. Alexanda 
Pažická, na ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská, Mgr. Erika Fáberová na ZUŠ Ľudovíta 
Rajtera, Sklenárova, Mgr. Ingrid Bubeníčková na ZUŠ Hálkova, Zuzana Horváthová na ZUŠ 
Eugena Suchoňa, Batkova, Lucia Celecová na ZUS Jána Albrechta, Topoľčianska.  
 Z dôvodu odchodu do dôchodku sa výberového konania nezúčastnili dlhoroční 
riaditelia Mgr. Ulrich Ulmann zo ZUŠ Vrbenského, PhDr. Július Selecký z CVČ Hlinícka 
a Mgr. Alžbeta Varjúová z CVČ Gessayova. Odchádzajúcim riaditeľom primátor hlavného 
mesta poďakoval za dlhoročnú obetavú prácu ďakovnými listami a odmenami.   

Odchádzajúcich riaditeľov nahradili: Mgr. art. Vladislav Katrinec v ZUŠ Vrbenského, 
Mgr. Romana Bahúlová v CVČ Hlinícka a Mgr. Katarína Búlikova v CVČ Gessayova. 

Nižšie uvádzame prehľad zmien vo vedení ZUŠ a CVČ a ich poradného orgánu- 
školskej rady (ZUŠ) a rady školského zariadeia (CVČ)  v priebehu 12-tich rokoch od prijatia 
zákona č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 
a vššie územné celky a podľa  následne  prijatých prechodných ustanovení zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nové legislatívne pravidlá si vyžiadali tieto 
zmeny:  
- delegovnie zástupcov do novo-konštituovaných školských rád a školských zariadení ZUŠ 

a CVČ, ktorým skončilo v roku 2004 funkčné obdobie,  
- uskutočnili sa voľby do školských rád,  
- zriadila sa Mestská školská rada a  
- vykonali sa výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľov ZUŠ a CVČ, ktorým 

skončilo funkčné obdobie dňom 30. 06.2004. 
 
 V školskom roku 2013/2014 zriaďovateľ mal spoluzodpovednosť zorganizovať  voľby 
členov do rád škôl a školských zariadení, ktorým skončilo 4-ročné funkčné obdobie .Tento 
preces sa realizoval v  ZUŠ Istrijská a v ZUŠ Jána Albrechta a Topoľčianska. 
Vyhlásené výberové konania a uvedenie nových riaditeľov ZUŠ a CVČ na ďalšie  5 ročné 
funkčné  obdobie  uvádzame v úvode tejto časti správy.  
 Prehľad o ustanovení riaditeľov ZUŠ a CVČ do funkcie po 01.07.2004, funkčné 
obdobie riaditeľa ZUŠ/CVČ a rady školy a školského zariadenia prináša príloha č. 2. 
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1. Počet zamestnancov 
 

V ZUŠ  k 15.9.2013 bolo evidovaných 523 učiteľov. Na plný pracovný úväzok pracovalo 
286 pedagógov, na kratší pracovný úväzok 229 pedagógov.  

 
Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

ZUŠ 
Fyzický  počet Prep.počet Fyzický  počet Prep. počet 

Panenská 47 41,54 7 6,54 
Laurinská 43 28,5 8 3,1 
Radlinského 4 3,52 3 3 
Sklenárova 47 39,6 9 6,2 
Exnárova 61 50,1 4 3,6 
Hálkova 42 34,68 6 3,81 
Vrbenského 23 20,26 5 4,06 
Batkova 44 40,18 6 3,75 
Karloveská 94 82 8 10,2 
Istrijská 33 28,91 5 5,93 
Topoľčianska 45 38,2 7 5,81 
Daliborovo 40 36,65 7 5,55 
SPOLU:  523 444,14 75 61,55 

CVČ         
Štefánikova 6 5,8 4 4,3 
Kulíškova 6 5,6 7 4,4 
Hlinícka 7 6,53 10 13 
Pekníkova 5 4,33 3 2,8 
Gessayova 23 10 4 3,2 
SPOLU:  47 32,26 28 27,7 
SPOLU ZUŠ a CVČ 570 476,40 103 89,25 

 
Vývoj fyzického počtu pedagogických  zamestnancov školskom  roku 2010 - 2014 
     
  Škol.rok Škol.rok Škol. rok Škol.rok 
  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

ZUŠ      
ustanovený prac. čas 283 274 284 286 
kratší pracovný čas 233 245 246 229 

CVČ     
evidenčný počet 
pedagog.prac.     
v pracovnom pomere 48 39 33 47 
na dohodu 64 62 57 48 

 
CVČ evidovali 47 pedagogických zamestnancov čo predstavuje o 14 pedagógov viac ako 

v školskom roku 2012/2013.  
 V školskom roku 2013/2014 fyzický počet nepedagogických zamestnancov v ZUŠ 
a CVČ sa nezmenil. Prehodnotili sa 103 nepedagogickým zamestnancom pracovné úväzky 
v PAM agende tak, že sa upravoval v zmysle všeobecne platných zásad pomer úväzku 
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v personálnej a mzdovej agende. V školskom roku 2013/2014 ZUŠ a CVČ zamestnávali spolu 
673 fyzických osôb.  
 
2. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 
 Vedenie ZUŠ a CVČ vytvára podmienky tak, aby každý pedagogický a odborný 
zamestnanec mal motiváciu a zodpovednosť aktívne sa vzdelávať a v konečnom dôsledku mal 
vplyv na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Odrazilo sa to 
v zostavených plánoch kontinuálneho vzdelávania zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci 
ZUŠ a CVČ sa zúčastnili nižšie uvedených foriem kontinuálneho/akreditovaného štúdia. 
O tento typ vzdelávania je stále záujem, najmä z dôvodu získavania kreditov pre zvýšenie 
platu.  

Učitelia a vychovávatelia boli účastníkmi tiež rôznych priebežných vzdelávaní formou 
seminárov, workshopov a otvorených hodín. Prehľad kontinuálneho vzdelávania v ZUŠ 
a CVČ v školskom roku 2013/2014 je uvedený v prílohe č. 3. 

 

3. Výkony pedagogických zamestnancov 

Výkony pedagógov sú uvedené v prezentácii jednotlivých odborov. Ich prácu je potrebné 
vidieť aj pri spolupráci s rodičmi, médiami, televíziou, pri získavaní sponzorov, príprave 
žiakov na castingy, pri programoch pre zriaďovateľa, pri propagácii školy, mesta...v písomnej 
forme, fotodokumentácii, vo videotékach, na webových stránkach, v školských kronikách a 
v spolupráci so širokou verejnosťou.  

V nemalej miere pripravujú vystúpenia žiakov pre rôzne firemné akcie. Nie je zriedkavé 
vidieť žiakov ZUŠ s kvalitou mladých umelcov vypĺňať program na akciách veľvyslanectiev 
alebo zastupiteľských úradoch v Bratislave. 

 

V. VÝSLEDKY INŠPEK ČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU 
INŠPEKCIOU SR 
 

 V školskom roku 2012/2013 Štátna školská inšpekcia vykonala tematickú inšpekciu v: 
1. Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava, v septembri 

2013, predmetom ktorej bolo zistiť stav a úroveň organizačného a personálneho 
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Za silnú stránku inšpekcia označila 
v školskom vzdelávacom programe (ŠVP) reálne stanovené ciele, ktoré vychádzali 
z personálnych podmienok, rešpektovali záujmy žiakov a rodičov. Pozitívom bolo i 
personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a nástrojové vybavenie školy. 
K nedostatkom patrilo nezaradenie všetkých povinných predmetov do výchovno-
vzdelávacieho procesu podľa učebných plánov ŠVP a nevypracovanie učebných osnov. 
Riaditeľka školy ho odôvodnila nezáujmom rodičov, písomne vyjadreným, o naplnenie 
všetkých povinných predmetov (napr. rodič písomne vyjadril požiadavku o oslobodenie 
od predmetov skupinového vyučovania, napr. štvorručná hra pre nemožnosť vodiť dieťa 
na 4-5 predmetov 4-5 x týždenne a pod.). K ďalším nedostatkom patrili priestorové 
podmienky školy, nachádzajúcej sa v budove v zlom stave (budova je národnou kultúrnou 
pamiatkou). 
Vedenie školy na základe záverov ŠŠI prijalo opatrenia, ktoré následne aj splnilo 
(vypracovala chýbajúce učebné osnovy v intenciách zákona o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon), aktualizovala učebné plány na podmienky školy a k nim poznámky 
k organizácii vyučovania, začlenila všetky vyučovacie predmety jednotlivých študijných 
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zameraní do výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s učebnými plánmi ŠVP pre ZUŠ, 
zaradila učebné predmety skupinového vyučovania v hudobnom odbore do jednotlivých 
študijných zameraní.). 

2. Základnej umeleckej škole, Exnárova 6, Bratislava, v druhej polovici septembra.Zo 
záverečnej správy Štátnej školskej inšpekcie uvádzame:  
- škola disponuje kvalitným vlastným (zrekonštruovaným) elokovaným pracoviskom na 

Orenburskej ul. 31 v Podunajských Biskupiciach, je primerane vybavená hudobnými 
nástrojmi, 

- dlhodobo sú neriešené priestorové podmienky školy zo strany zriaďovateľa, mali 
negatívny vplyv na dodržiavanie platných právnych noriem (učebné plány) 
vo vyučovacom procese. Elokované pracoviská v základných školách 
(ZŠ Borodáčová, ZŠ Ostredková, ZŠ Drieňová, ZŠ Mierová, ZŠ Odborárska) 
neposkytovali vhodné priestorové ani materiálno-technické podmienky pre realizáciu 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 

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

- k slabým stránkam ŠkVP patrili nedostatky v učebných plánoch jednotlivých 
študijných zameraní a učebných osnovách niektorých predmetov, organizácii 
prijímacieho konania a v oblasti podmienok a spôsobu ukončovania štúdia. 

 Vedenie školy na základe záverov ŠŠI prijalo opatrenia, ktoré následne aj splnilo 
(vypracovalo učebné osnovy pre prípravné štúdium, rozpracovali učebné osnovy pre 2. 
a 3. ročník I. stupňa základného štúdia, vypracovali učebné plány pre jednotlivé študijné 
zamerania, spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávania dokladu 
o získanom vzdelaní, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov pre jednotlivé odbory 
a podmienky prijímacieho konania).  
 

3. Centre voľného času, Gessayova 6, Bratislava, v druhej polovici mája 2014. 
Predmetom inšpekcie bolo preskúmať podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
v centre voľného času so závermi: 
- výchovný program, podľa ktorého sa uskutočňovala výchovno-vzdelávacia činnosť 

bol vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi štátneho vzdelávacieho programu, 
- ciele a špecifické úlohy školského zariadenia boli zamerané na podporu všestranného 

rozvoja osobnosti detí a mladých ľudí, usmerňovanie rozvoja ich záujmov 
a zmysluplné využívanie ich voľného času. Súčasťou dokumentu boli výchovné 
osnovy a výchovný plán pre jednotlivé tematické oblasti výchovy, plán práce 
obsahoval konkrétne úlohy a aktuálne prílohy. Rozvrh týždennej činnosti bol 
aktuálny, obsahoval všetky potrebné údaje. Dokumentácia bola vedená správne, na 
predpísaných tlačivách, zápisy v nich boli aktuálne. Kontrolované rozhodnutia 
vydané riaditeľkou CVČ boli v súlade s právnymi predpismi, 

- priestorové a materiálne podmienky umožňovali realizovať plánované činnosti a 
pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia boli dodržané. 

- Inšpekcia odporúčala realizovať kontrolnú činnosť v záujmovom útvare-internet klub 
so zameraním na dôsledné plnenie tematického plánu a aktualizovať výchovný 
program. 

 Vedenie centra prijalo vlastné opatrenia, ktoré následne splnilo. 
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VI. VÝSLEDKY KONTROL  
 

 MsZ schválilo útvaru mestského kontrolóra plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 
uznesením č. 1168/2013 zo dňa 26.06. - 27.06.2013 a útvar mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy v súlade s týmto plánom uskutočnil kontroly na vybraných ZUŠ a CVČ. 
Kontroly boli zamerané na dodržiavanie všeobecných právnych predpisov, kontrola 
hospodárenia s finančnými prostriedkami a následné kontroly na prijaté opatrenia 
z predchádzajúcich kontrol.  
 O prijatých opatreniach z kontrol a ich následnom plnení boli informovaní poslanci 
MsZ priebežne v informatívnych materiáloch riaditeľov kontrolovaných subjektoch podľa 
uznesenia MsZ č. 691/2005 zo dňa 26.05.2005, ktoré ukladá riaditeľom organizácií 
informovať MsZ o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, 
predkladáme informáciu o prijatých opatreniach a o plnení prijatých opatrení. 
 
 Útvar hlavného kontrolóra v školskom roku 2013/2014 uskutočnil kontroly v týchto 
ZUŠ a CVČ: 
1. ZUŠ Exnárova, od 03.12.2013 do 12.12.2013, ako následná finančná kontrola 

dodržovania všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorej sa nezistili žiadne 
porušenia. 

2. ZUŠ Daliborovo nám., od 18.09.2013 do 09.10.2013, za účelom plnenia opatrení prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami v mestskej rozpočtovej organizácii zo dňa 28.04.2011. Kontrolované bolo 
obdobie od 01.04.2011 do ukončenia výkonu kontroly. V zápisnici o prerokovaní správy 
o výsledku následnej finančnej kontroly č.12/2013 uložilo ZUŠ prijať opatrenia, ktorí boli 
prijaté a splnené. Týkali sa vykonávania predbežnej finančnej kontroly, plánovania 
a čerpania dovoleniek učiteľov a ostatných zamestnancov, evidencie dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

3. CVČ Štefánikova, od 4.10. do 5.11.2013 ako následná finančná kontrola zameraná na 
kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov 
pri hospodárení s finančnými prostriedkami vykonanou v roku 2010. Uvedená kontrola 
bola uzavretá s výborným výsledkom bez opatrení.  

4. CVČ Hlinícka, od 21.06.2013 do 16.09.2013 bola vykonaná finančná kontrola. Závery 
kontroly odporučili prijať opatrenia k riešeniu havarijného stavu strechy na Športovej 
hale, Pionierska ul. a vyhodnotiť možnosti monitorovania objektov prostredníctvom pultu 
centrálnej ochrany mestskej polície a porovnavať s ponukou súčasného poskytovateľa 
ochrannej bezpečnostnej služby v CVČ. Kontrola bola bez opatrení. 

5. CVČ Gessayova, od 25.10. do 08.11.2013, ako následná finančná kontrola na plnenie 
prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, zistených následnou finančnou kontrolou 
dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami, vykonanou v roku 2011. Kontrolou neboli zistené žiadne 
porušenia všeobecne záväzných právnych a interných predpisov. 

 
 
VII. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY Z UŠ A CVČ  
 
 Ak hovoríme o priestorovom vybavení ZUŠ a CVČ môžeme skonštatovať, že 
nevyhovujúce podmienky na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti má ZUŠ Exnárova, ktorej 
pridelené priestory zriaďovateľom nestačia. Vyučovanie prebieha v 9 elokovaných 
pracoviskách na iných základných školách, čo zapríčiňuje nedostatky pri plnení učebných 
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plánov. Problém má vyriešiť návrh investičného zámeru - rekonštrukcia ubytovne na 
Uránovej ul. pre potreby ZUŠ Exnárova. 
 Minulé štvorročné obdobie hlavné mesto vyriešilo priestory pre ZUŠ Podjavorinskej 
rekonštrukciou materskej školy na Radlinského 53 a ZUŠ Júliusa Kowalského sa 
presťahovala z Jesenského ul. do voľných priestorov mestského divadla P. O. Hviezdoslava. 

Ostatné ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta majú svoje sídla 
v budovách, ktoré sú majetkom mesta a  majú ich v správe alebo v dlhodobom prenájme. 
 Nedostatočné priestorové možnosti školy a školského zariadenia riešia elokovanými 
pracoviskami, ktorých je 26, zväčša umiestnených v základných školách, alebo v iných 
nebytových priestoroch. Elokované priestory zvyšujú náklady na prevádzku ZUŠ/CVČ 
minimálne o energie, ale ich veľkou výhodou je služba deťom a rodičom, pretože elokované 
pracoviská sú zväčša zriaďované z dôvodu ľahšieho a bezpčnostné prístupu detí za vzdelaním 
v ZUŠ a voľnočasovými aktivitami v CVČ. Z uvádzaného počtu elokovaných pracovísk 
ZUŠ/CVČ je 6 pracovísk v správe ZUŠ a vo vlastníctve hlavného mesta a v CVČ  sú  4 
elokované pracoviská takéhoto typu. 
  
 
Prehľad o priestorových možnostiach ZUŠ k 15.09.2013 

ZUŠ obecné súkromné cirkevné 
počet žiakov 9100 5556 957 
počet budov-sídiel ZUŠ 12 16 1 
počet elokovaných pracovísk** 26 39* 0 
počet učební 431 212 44 
z toho počet  učební nevyhovujúcich 8 0 0 
* pobočky k 15.09.2013     ** elokované pracoviska k 31.12.2014 

 
 

Prehľad o priestorových možnostiach CVČ k 15.09.2013 
CVČ obecné súkromné cirkevné 

počet účastníkov priamej činnosti 3346 1193 0 
počet budov-sídiel CVČ 5 6 0 
počet elokovaných pracovísk** 23 1 0 

 
V hodnotenom období  finančná situácia zriaďovateľa umožňovala školské objekty len 

udržiavať. K obnove a revitalizácii priestorových a materiálno-technických podmienok ZUŠ 
a CVČ prichádzalo len vo forme odstraňovania havarijných stavov a doplnením najnutnejších 
učebných pomôcok.  

V neposlednom rade musíme konštatovať, že školské budovy stoja už dlhší čas pred 
komplexnou rekonštrukciou, je žiaduca výmena okien, zateplenie budov, obnova fasád so 
zateplením, výmena odkvapových rúr, opravy elektroinštalačných rozvodov alebo  opráv 
striech. 

V správe poukazujeme na snahu vedenia ZUŠ a CVČ riešiť priestorové problémy 
vlastnými silami, získavaním finančných prostriedkov z iných zdrojov ako je rozpočet školy 
a zariadenia (sponzorské, občianske združenia, 2 % z daní fyzických osôb, pomoc rodičov, 
granty).  
 Problematika priestorového zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia je 
podrobne zdokumentovaná v jednotlivých správach ZUŠ a CVČ.  
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Čo sa školám podarilo urobiť a kde vidia priority pre nasledujúci školský rok: 
 
� ZUŠ Laurinská: zásadnou prioritou ostáva oprava výťahu na Laurinskej, nakoľko škola 

vzdeláva v dlhodobom projekte aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. 

� ZUŠ Panenská:  súčasné sídlo pokračovateľky prvej hudobnej školy na Slovensku, ktorá 
slávila v r. 2014 už 95. výročie svojho založenia, je v budove národnej kultúrnej 
pamiatky, ktorá je za hranicou životnosti. Budova stojí pred nevyhnutnou komplexnou 
rekonštrukciou, strecha, fasáda, stropy, ale aj vnútorné priestory, sociálne zariadenia.  

� ZUŠ Sklenárova: jednou z priorít školy je rozšíriť priestory školy uvoľnením školského 
bytu, ktorý je neoprávnene užívaný, dokončenie redizajnu školy na základe projektu arch. 
M. Mincu a riaditeľky školy, opraviť prekrytie vchodu do budovy na Sklenárovej 5. 
Objekt Sklenárova 5 potrebuje komplexnú rekonštrukciu (výmena okien so zateplením, 
ale aj oplotenie budovy, výmena obkladov v triedach). Okrem spomenutého škole 
chýbajú na vyučovanie predmetu počítačovej animácie výkonné počítače a hudobné 
nástroje na vyučovanie – violončelá, saxofóny a flauty. V tomto školskom roku škola 
zabezpečila do tanečnej sály obnovu podlahy baletizolom a zakúpila TV prehrávač. 
V koncertnej sále zabudovala klimatizáciu. Triedy na Sklenárovej 2, z dôvodu 
akustického vylepšenia priestoru , boli zabezpečené kobercami.  

� ZUŠ Hálkova: Každoročne zápasí s  kanalizačným potrubím, ktoré potrebuje nevyhnutnú 
celkovú rekonštrukciu. Snahou školy je v budúcom období získať finančné prostriedky na 
odhlučenie špecializovaných učební a zakúpiť nové hudobné nástroje, výpočtovú techniku 
a klimatizáciu do koncertnej sály. 

� ZUŠ Batkova: zrealizovala slávnostné otvorenie Átria pre umenie v priestoroch ZUŠ 
Batkova,  pri ktorom žiaci odborov a DFS Klnka predviedli svoje umenie. 

� ZUŠ Karloveská: v nasledujúcom období sa škola mieni venovať prístavbe, ktorá by 
slúžila ako viacúčelová kongresoáú sála (koncertná), nákupu a obnove hudobných 
nástrojov, postupnej výmene okien, zvukovej izolácie tried, zatepleniu budov, výmene 
elektrických rozvodov a odstránenie havarijného stavu kanalizácie. 

� ZUŠ Istrijská: z vlastného rozpočtu zabezpečila bezbariérový vstup do budovy a zábradlie 
z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu odstránenia možného úraz z prípadného šmyknutia. 
Učebňa tanečného odboru bola vybavená baletizolom. Budova je v zlom stave, je 
nedokončené podkrovie a nevyhovujúci vykurovací systém. Chýbajú priestory na 
kvalitnú orchestrálnu a súborovú hru, na čom je založený školský vzdelávací program. 

� ZUŠ Topoľčianska: kvalitu výučby znižuje aj nevyhovujúca kvalita a nedostatočné 
vybavenie odborov ZUŠ učebnými pomôckami, nevhodné osvetlenie, priestory, málo 
hudobných nástrojov, z ktorých mali byť už viaceré vyradené. Chýba dobudovanie TO 
o tyče k zrkadlám a priestory na uskladnenie kostýmov. Z dôvodu nedostatočného 
materiálneho vybavenia nového úspešne sa rozvíjajúceho odboru AMT (chýbajú 
mikrofóny, PC, strihový program, mikroport, videokamera...) sa bude musiet vyučovanie 
obmedziť.Triedy sú nedostatočne odhlučnené a budova si žiada komplexnú 
rekonštrukciu. Škole sa podarilo do TO zakúpiť nové koberce, nové osvetlenie 
a pedagógom sa podarilo zabezpečiť viac tanečných a divadelných kostýmov. 

� ZUŠ Daliborovo nám.: dokúpila pre potreby rozšírenia vyučovania v hre na dychové 
nástroje 2 saxofóny a altovú flautu, hudobnými nástrojmi sa doplnil predmet bicích 
nástrojov a nové nástroje pribudli na vyučovanie hry na gitare, zakúpilo sa reprobox 
štúdio a realizovalo sa ozvučenie na prezentáciu spevákov. Žiakom tanečného odboru 
zakúpili tanečnú obuv a z prostriedkov 2% z daní zakúpili nové zrkadlá, nakoľko pôvodné 
boli v zlom technickom stave. Vo voľnej tanečnej sále v budove elokovaného pracoviska 
Gessayova 8 sa už v minulom školskom roku zriadila menšia koncertná sála pre verejnú 



 28  

prezentáciu výsledkov práce žiakov hudobného odboru. Pedagogickí zamestnanci so 
svojimi žiakmi v plnej miere využívali novozriadenú koncertnú sálu, ktorá im bola 
slávnostne odovzdaná do užívania vo februári 2014 aj s novým klavírom. V budove na 
Daliborovom nám. 2 sa podarilo zariadiť druhú učebňu k malej triede, ktorou disponoval 
výtvarný odbor na výchovno-vzdelávací proces, a zlepšiť tak priestorové podmienky pre 
vyučovanie žiakov VO. Tiež sa vymenili  staré nebezpečné gamatky za nové a bezpečné a  
staré, rozpadávajúce sa záclony v triedach školy sa vymenili za nové, čím sa podarili 
zlepšiť podmienky pre prácu pedagógov a žiakov. Dňa 27.júla 2013 došlo vplyvom 
horúčav k havárii na spoločnej rampe elokovaného pracoviska ZUŠ Daliborovo nám. na 
Gessayovej ul. 8 a CVČ Gessayova 6. Havária bola do konca roka 2013 vyriešená, všetky 
monolitické dilatačné celky zábradlia boli strhnuté a nahradené ľahším oceľovým 
zábradlím. Vykonala sa celoplošná oprava strešného plášťa a oprava elektrickej inštalácie 
v koncertnej sále ZUŠ Daliborovo nám. Budova aj naďalej ostáva v stave, ktorý si 
vyžaduje komplexnú rekonštrukciu (výmena obvodového plášťa, výmena okien, 
zateplenie budovy, novú fasádu a zmodernizovanie kúrenia a elektrických rozvodov). 
Budovy na Daliborovom námestí a na Hrobákovej ulici si žiadajú komplexnú 
rekonštrukciu s výmenou okien a fasád so zateplením. 

� CVČ Štefánikova si na udržanie úrovne svojej činnosti dopĺňa finančné zdroje z 2% 
z daní, ktoré organizuje OZ Domček, z 3 grantov získali 2800 €, ktoré boli použité na 
materiálne vybavenie krúžkov a zakúpenie porcelánovej pece. Z mimorozpočtových 
zdrojov si centrum zakúpilo novú výpočtovú techniku pre zamestnancov aj pre oddelenie 
techniky a výpočtovej techniky. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou v správe 
CVČ a vyžaduje si urgentne novú fasádu, ktorá je v dezolátnom stave, ohrozuje chodcov 
na úzkom chodníku pri ručnej ceste a možno ju označiť za haváriu. 

� CVČ Kulíškova: nedostatkom budovy je hlavne miestnosť riaditeľky CVČ, ktorá je veľmi 
tmavá a vyžaduje si celodenné osvetlenie, ktoré bude treba v budúcnosti riešiť vhodnejším 
a efektívnejším spôsobom. Nedostatočná izolácia budovy zapríčiňuje vlhnutie stien. Na 
budove CVČ a v objekte boli vykonané tieto činnosti: natretá zadná časť fasády a lavičky 
pred budovou a opravy na sanite. Má nedostatok priestorov na svoju činnosť, bez 
miestnosti na pohybovú prípravu a bez telocvične. 

� CVČ Hlinícka: disponuje tromi budovami, a to na Hliníckej ulici s dvoma a Športovou 
halou (ŠH) na Pionierskej ulici. Priestory a budovy sú v priemernom technickom stave, 
ktorý je pravidelne monitorovaný. Drobná pravidelná údržba je zabezpečovaná vlastným 
personálom. Nevyužité priestory - garáž boli dlhodobo prenajaté. Časť priestorov druhej 
budovy CVČ prenajíma Potápačskej škole PADI. Budova, športová hala, je v zlom 
technickom stave a vyžaduje si komplexnú rekonštrukciu. 

� CVČ Pekníkova: pre záujmovú činnosť by centru pomohla vlastná telocvičňa, nakoľko je 
odkázané pri jej poskytovaní na prenájom. Centrum si sponzorsky zabezpečuje niektoré 
materiály k tvorbe v oblasti výtvarných aktivít, propagačnú činnosť a  na odmeny 
súťažiacim na podujatiach. Budova je v mimoriadne zlom technickom stave a vyžaduje si 
komplexnú rekonštrukciu, okná sú uzatvorené napevno klincami (výmena okien, nový 
vonkajší plášť so zateplením...). 

� CVČ Gessayova: na podporu činnosti CVČ sa využívajú zdroje zo strany rodičov detí 
navštevujúcich krúžky prostredníctvom 2 % z daní, z grantov a príspevkov sponzorov. 
Pretrváva zlá situácia s vonkajším stavom budovy, plášť oboch budov (Gessayova 
a Hrobákova) je popraskaný a schátralý, budovy si žiadajú urgentnú opravu. Voľné 
priestory na Hrobákovej ul., mimo činnosti CVČ, sú ponúkané na krátkodobé prenájmy 
(Joga, Kurz hravej angličtiny), ale aj na dlhodobý prenájom (kolkárska hala, tanečné 
centum). Počas letných prázdnin CVČ vymaľovalo niekoľko miestností za finančnej 
účasti rodiča - člena rady školského zariadenia, presťahovali niekoľko miestností za 
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účelom skvalitnenia prostredia pre účastníkov činnosti ako aj pracovného prostredia 
jednotlivých zamestnancov. Vymenili podlahovú krytinu za plávajúcu podlahu 
v miestnostiach, kde bola veľmi poškodená. 

VIII. FINAN ČNÉ A  HMOTNÉ ZABEZPE ČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI  ZUŠ A CVČ V ROKU 2013  
 
 Správa o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ 
a CVČ (ďalej len „finančná správa“) sa predkladá zriaďovateľovi každoročne do 15. februára 
v súlade s rozpočtovými pravidlami hlavného mesta za predchádzajúci kalendárny rok. 
Finančné správy sú podkladom pre vypracovanie záverečného účtu hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2013 schvaľovaného MsZ. Záverečný účet hlavného mesta za rok 2013 je 
zobrazený na webovej stránke hlavného mesta.  

Celkové finančné výdavky hlavného mesta na prevádzku a mzdy 12 škôl a 5 centier (v 
tom aj žiaci II. stupňa, žiaci študujúci popri zamestnaní a študenti vysokých škôl) 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta boli vo výške  8 436 tis. eur .   
 Z rozpočtu hlavného mesta bolo poskytnutých na činnosť ZUŠ a CVČ 7 352 tis. eur a 
príspevky rodičov a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ 
a činnosť CVČ sa vykazovali vo výške 1 084 tis. eur.  
   
1. Prehľad  čerpania bežných výdavkov a  kapitálových  výdavkov ZUŠ   

Bežné  výdavky,  kapitálové výdavky    2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prepočítaný počet žiakov* 9153 9440 9473 9490 9413 9308 

Bežné výdavky spolu v tis.  € 5631 6048 6142 6260 6541 7332 

Z toho mzdy a odvody v tis.  € 3480 3898 5345 4653 5 639 4631 

Príspevky žiakov a rodičov tis. € 570 627 626 677 732,736 992 

Kapitálové výdavky v tis.  € 716,90 389,00 153,14 111 - 267 

Výdavky na jedného žiaka v € 615 640 648 659 694,89 787,70 

Výdavky na jedného žiaka po odpočítaní 
prijatých príspevkov od žiakov a rodičov 
(školného) v € 

552 574 582 588 617,04 681,10 

* prepočítaný počet žiakov  za príslušný rok je: 2/3 počtu žiakov predchádzajúceho šk. roka 
a 1/3 počtu žiakov budúceho šk. roka 
 
2.  Prehľad čerpania bežných výdavkov a  kapitálových výdavkov CVČ 

Bežné  výdavky,  kapitálové výdavky  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prepočítaný počet účastníkov 4 229 4 241 3 987 3579 4251 3963 

Bežné výdavky spolu v tis. € 969 990 1006 960 978 1104 

Z toho mzdy a odvody v tis.  € 438 455 604 620 633 490 

Príspevky účastníkov a rodičov v tis.  € 136 128 104 116 77,687 92 

Kapitálové výdavky v tis.  € 0 0 0 0 23,7 0 

Výdavky na  jedného  účastníka v € 229,17 233,60 252,50 268 230 278,5 

Výdavky na jedného účastníka po odpočítaní 
prijatých príspevkov od žiakov a rodičov 
(školného) v € 

197 203 226 235 211,78 255,35 
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Okrem zdrojov hlavného mesta a školného ZUŠ/CVČ získavalo na svoju činnosť 
finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov, občianskych združení pri ZUŠ a CVČ a 
získaním finančnej čiastky 2% z dane fyzických osôb, zapájaním sa do grantového programu 
hlavného mesta alebo iných organizácií. Dôležitými príjmami sú pre ZUŠ/CVČ materiálne 
dary sponzorov. 

 
3. Financovanie neštátneho školstva 

 
  Na bežné výdavky spojené s činnosťou neštátnych škôl a školských zariadení poskytlo 

hlavné mesto transfery vo výške 6 838 tis. eur. 
Financovanie neštátnych škôl sa v priebehu rokov 2007 až 2014 niekoľkokrát menilo 

nasledovne: 
Roky Spôsob financovania 

2007 financovanie sa uskutočnilo formou mimoriadnej dotácie, ktorej výšku navrhlo 
Ministerstvo školstva SR a schválila vláda SR. Schválené boli dve dotácie, prvá 
uznesením vlády č. 72/2007 zo dňa 24. 1. 2007 a druhá uznesením vlády č. 
506/2007 zo dňa 6. 6. 2007 

2008 až 
2009 

pri financovaní sa postupovalo podľa § 39a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a bola poskytovaná dotácia vo výške 
najmenej 90% objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného 
predpisu (podielové dane) 

od 2011 pri financovaní sa postupuje podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a to tak, že obec poskytuje neštátnemu 
zriaďovateľovi finančné prostriedky vo výške najmenej 88 % zo sumy určenej 
na mzdy a prevádzku na žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  Výška 
dotácie musí byť určená všeobecne záväzným nariadením.  

 
Prehľad dotácií poskytnutých z rozpočtu hlavného mesta základným umeleckým školám 
v členení podľa zriaďovateľa:  
Výdavky za obecné školy sú znížené o vlastné príjmy v položke školné a nezahŕňajú 
kapitálové výdavky. 

v tis. Eur 
Základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Kalendárny rok obce (hlavného 
mesta) 

súkromného 
zriaďovateľa 

cirkevného 
zriaďovateľa 

2007 4578 
prechodné obdobie - financované 
mimoriadnymi dotáciami zo ŠR 

2008 5 061 998 163 
2009 5 421 1 098 138 
2010 5 516 1 269 197 
2011 5 583 1 775 225 
2012 5 808 2 137 321 
2013 6 340 2 027 380 
2014 6 804 2 857 486 

 
Porovnanie počtu žiakov a výšky dotácií poskytnutých základným umeleckým školám 
v sledovanom období v členení na obecné a neštátne.  
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Dotácia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta je znížená o školné 
a nezahŕňa kapitálové výdavky. 

Základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce (hlavného mesta) neštátneho zriaďovateľa Kalendárny rok 

počet žiakov dotácia 
(v tis. Eur) 

počet 
žiakov*) 

dotácia 
(v tis. Eur) 

2007 8955 4578 2507 - - - 
2008 9123 5061 3242 1161 
2009 9139 5421 3663 1236 
2010 9440 5516 4352 1466 
2011 8858 5583 3916 2000 
2012 8994 5808 5075 2458 
2013 8797 6340 5515 2407 
2014 8124 6804 5700 3343 

*) v neštátnych školách sú uvedení len žiaci do 15 rokov veku  
 
Porovnanie nákladov na jedného žiaka v sledovanom období v členení na obecné 
a neštátne školy:         v Eur 

Základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Kalendárny rok 

obce (hlavného mesta) neštátneho zriaďovateľa 
2007 511 - - - 
2008 555 358 
2009 593 337 
2010 584 337 
2011 630 511 
2012 646 484 
2013 721 436 
2014 837 586 

 
 V obecných základných umeleckých školách sa zvýšila dotácia na jedného žiaka 
v sledovanom období v priemere o 64%. Nárast dotácie na žiaka bol spôsobený na jednej 
strane poklesom počtu žiakov v obecných základných umeleckých školách a na strane druhej 
nárastom rozpočtu (dotácie) pre obecné základné umelecké školy. Použité čísla nezahŕňajú 
vlastné príjmy škôl (školné) ani kapitálové výdavky.  
 V neštátnych základných umeleckých školách sa zvýšila dotácia na jedného žiaka 
v sledovanom období v priemere o 64%, čo zodpovedá nárastu v obecných školách a spôsobu 
výpočtu dotácií pre neštátne školy. Pokles vo výške dotácií pre neštátne základné umelecké 
školy v rokoch 2009 a 2010 bol spôsobený dopadom ekonomickej krízy v 2008 a poklesom 
jednotkového koeficientu na prepočítaného žiaka a zadržaním dotácií pre neštátne školy 
z dôvodu zlej finančnej situácie hlavného mesta.  

Pokles vo výške dotácií v rokoch 2012 a 2013 bol spôsobený:  
1. vrátením časti dotácií neštátnymi zriaďovateľmi do rozpočtu mesta po vykonaní finančnej 

kontroly v niektorých neštátnych základných umeleckých školách  
2. zmenou spôsobu výpočtu dotácií pre individuálnu a skupinovú formu vyučovania 

v prospech individuálnej formy vyučovania vo všeobecne záväznom nariadení. Zmenou 
výpočtu prišlo k čiastočnému zadržaniu dotácií pre neštátne školy (pozn.: v sledovanom 
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období narástol počet žiakov v individuálnej forme vyučovania v súkromných základných 
umeleckých školách o 513%, v cirkevných o 70% a v obecných sa znížil o 10%).  

IX. ZÁVER  
 
V záverečnej časti správy hodnotíme 12 ročnú existenciu ZUŠ/CVČ pod 

zriaďovateľskou pôsobnosťou hlavného mesta metódou SWOT analýzy. Je to zhodnotenie 
súčasného stavu a výzvy pre ďalšie smerovanie zriaďovateľa v riadení a financovaní 
umeleckého vzdelávania a v podpore záujmovej činnosti detí a mládeže vo voľnom čase.  
 
1. ZUŠ 

 
SILNÉ STRÁNKY ZUŠ 
• vysoká kvalifikovanosť pedagógov 

a úspešnosť absolventov ZUŠ v praxi a na 
zahraničných vysokých školách umeleckého 
zamerania, 

• školy sú tvorcami pôvodných muzikálov, 
divadelných predstavení, majú vlastné 
hudobné zoskupenia, orchestre, vedú 
semináre, konferencie, projekt 
s celoslovenskou účasťou a medzinárodnou 
účasťou, koncerty dosahujú vysokú úroveň, 

• jednotlivci alebo  zoskupenia dosahujú 
výborné ocenenia aj za hranicami mesta 
a republiky,  

• talenty ZUŠ sa presadili v rámci projektov 
EÚ a nie je ojedinelé, že dostali príležitosť 
aj EÚ reprezentovať na svetových 
podujatiach, 

• schopnosť škôl vytvárať, udržiavať 
a rozvíjať družobné vzťahy so školami 
v zahraničí (Francúzsko, Česká republika, 
Maďarsko, Juhoafrická republika, Poľsko, 
Maďarsko, Chorvátsko, Rakúsko, Rusko), 

• možnosť realizácie podujatí 
v reprezentačných sálach mesta Bratislavy 
(Zichyho palác, Pálffyho palác, Zrkadlová 
sieň primaciálneho paláca, Cikkerovo 
múzeum, Moyzesova sieň, MDPOH, 
Dvorana VŠMU, Koncertná sieň Rakúskeho 
kultúrneho inštitút,  

• školy spolupracujú s osobnosťami 
pedagogickej a umeleckej oblasti v SR a 
zahraničí (hudobný skladateľ prof. J. Hatrík 
a V. Kubička, E. Pavlíková, Z. Mauréry, P.  
Mauréry, M.  Malinovský, J.  Ďurdiak, J. 
Slezák, J.  Smyčková, Czongor Kassai , J. 
Frličková, M. Eliášová, V. Horján, B. 
Gráffová ). 

• - podpora vzdelávania detí so špeciálnymi 
potrebami prostredníctvom vysoko 
kvalifikovaného pedagóga a psychológa,  

SLABÉ STRÁNKY ZUŠ 
• strata elokovaných pracovísk znižuje 

prijímania nových žiakov vo viacerých ZUŠ, 
nakoľko priestory v sídle školy nepostačujú 
záujmu detí, 

• obmedzené možnosti získavania elokovaných 
pracovísk je nevýhoda pre deti v nižších 
ročníkoch, deti sa prihlasujú do neštátnych 
škôl, lebo tieto ZUŠ mali väčšie šance získať 
priestory – elokované pracoviská 
v základných školách, kde je najvyšší 
potenciál získať nových žiakov, 

• nevyhovujúci technický stav hudobných 
nástrojov a materiálneho vybavenia odborov 
a predmetov, 

• vysoké administratívne zaťaženie,  
• fluktuácia učiteľov z dôvodu lepšieho 

finančného ohodnotenia na neštátnych 
školách, 

• slabšia kontrolná činnosť na elokovaných 
pracoviskách, 

• slabá medializácia výsledkov 
celoslovenských a medzinárodných súťaží 
a projektov na web stránke hlavného mesta 
a v regionálnych novinách a TV, 

• nejednotná metodika rozpisu rozpočtu, 
nespravodlivý systém 
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PRÍLEŽITOSTI  ZUŠ 
• investovanie do rekonštrukcie školských 

budov, interiérov a vybavenosti školy 
modernými učebnými pomôckami zvýši 
konkurencieschopnosť škôl, 

• spolupráca s európskymi školami 
umeleckého zamerania,  

• tvorba celomestských hodnotných projektov 
so zapojením všetkých odborov a škôl s 
participáciou OKŠŠaM Magistrátu 
hlavného mesta Bratislavy, 

• zapájanie žiakov do regionálnych, 
národných a medzinárodných súťaží a 
umeleckých prehliadok, 

• rozvíjať predpoklady pre umeleckú tvorbu 
individuálnou starostlivosťou o žiakov, 
vychovávať žiakov k vlastnej tvorbe, 
interpretácii, rozvíjať u nich vzájomnú  
spoluprácu, 

• vytváranie podmienok pre realizáciu 
kontinuálneho vzdelávania v priestoroch 
školy, 

• modernizovať materiálno-technické 
vybavenie školy (hudobné nástroje, notové 
a knižné archívy), 

• kontakty na európske hudobné školy, 
• možnosť získavať finančné prostriedky 

pomocou grantov, ktoré vyhlasuje 
zriaďovateľ na nové projekty školy, 

 

RIZIKÁ  ZUŠ 
• nedostatok finančných prostriedkov 

neumožní škole zúčastniť sa prestížnych 
súťaží,  

• morálne a technické opotrebovanie školských 
budov a materiálneho vybavenia výchovno-
vzdelávacieho procesu znižuje atraktívnosť 
školy a zvyšuje náklady na prevádzku, 

• horšie platové podmienky zamestnancov 
ZUŠ- absolventov konzervatórií, 
znevýhodnenie v platovom zaradení, 

• vysoký záujem potenciálnych žiakov , ale   
nedostatok tried, t.j. nemožnosť prijatia na 
štúdium ZUŠ odliv na iné ZUŠ,  

• stále sa meniaca legislatíva kladie vyššie 
nároky na štátne školy, 

• na štátnych školách žiaci musia striktne 
dodržiavať učebné plány, ktoré obsahujú aj 
neatraktívne predmety, ktoré často odrádzajú 
talentovaných žiakov od kvalitnej školy 
k menej kvalitnej, ale atraktívnej súkromnej 
ZUŠ, 

• nedostatočné ohodnotenie pedagogických 
pracovníkov,   

• nedostatok finančných prostriedkov na 
ohodnotenie tvorivých zamestnancov, 
rozširovania predmetov a modernizovanie 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 

• nízka kultúrna vyspelosť širokej verejnosti 
a ignorovanie podpory umeleckého 
vzdelávania a umenia ako takého, 

• častá migrácia pedagógov v tanečnom 
odbore, ale i žiakov z dôvodu vzniku nových 
hip - hopových tanečných skupín, 
súkromných  tanečných štúdií a súkromných 
základných umeleckých škôl, 

• veľa pedagogických zamestnancov na konci 
produktívneho veku, 
 

 
2. CVČ 

 
SILNÉ STRÁNKY CV Č 
• vytváranie a ponúkanie aktivít 

prostredníctvom pravidelnej činnosti 
v záujmových útvaroch a kluboch s cieľom 
zmysluplného využívania voľného času detí, 
mládeže a dospelých 

• poskytovanie možností k  plnohodnotnému 
využívaniu voľného času počas víkendov 
a prázdnin, 

• realizácia podujatí jednorazových, 
cyklických a tiež už tradičných k aktuálnym 

SLABÉ STRÁNKY CV Č 
• nedostatok finančných prostriedkov na 

udržovanie úrovne materiálneho zabezpečenia 
činnosti v krúžkoch a vybavenia centra, 
ohodnotenie pracovníkov, 

• vysoké náklady na prevádzku 
nerekonštruovaných budov CVČ, 

• nevyhovujúca legislatíva - ponúkanie aktivít  
pravidelnou činnosťou, o ktoré deti strácajú 
dlhodobejší záujem, získavanie nových 
zamestnancov pre prácu s deťmi, 
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príležitostiam, 
• kreativita, flexibilnosť, ochota zamestnancov 

pracovať nad rámec bežných pracovných 
povinností, 

• chýbajú vlastné telocvične, z piatich CVČ len 
jedno CVČ má vlastnú telocvičňu 

PRÍLEŽITOSTI CV Č 
• podpora činnosti klientov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, 
• možnosť rozvrhnutia vlastných časových 

dotácií krúžkov, 
• možnosť uplatniť individualitu osobnosti 

a vlastných tvorivých nápadov, 
• zosúladenie záujmu regiónu a požiadaviek 

škôl o požadované vzdelávania a aktivity, 
• vypracovanie vhodných projektov na 

získanie finančných prostriedkov 
 

RIZIKÁ  CV Č 
• konkurencia množstva súkromných, 

cirkevných zariadení, občianskych združení 
a  ich lepšie finančné možnosti,  

• presýtenosť trhu s ponukami voľnočasových 
aktivít, 

• dôsledkom zaraďovania elokovyných 
pracovísk do siete škôl a školských zariadení  
a s tým spätý kolotoč administratívnych 
požiadaviek, hrozí nechuť vo vybavovaní 
a tým otvorený súhlas k poklesu detí v CVČ, 

• rozhodovanie rodičov o umiestnení dieťaťa do 
krúžkov podľa zamestnania rodičov 
a bydliska starých rodčov 

 
 

Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže ako oddelenie, ktoré metodicky 
a odborne usmerňuje riaditeľov ZUŠ/ CVČ každoročne prehodnocujue vo svojich správach 
o výchovno-vzdelávacej činnosti úlohy, ktoré si zadefinovali v koncepcii ZUŠ/CVČ na roky 
2012 -2014. (pozri jednotlivé správy ZUŠ/CVČ). 
  
Oddeleniu z minulého obdobia ostáva dokončiť úlohu: „Zabezpečenie kvalifikovanej, 
efektívnej a hospodárnej správy bytov v školských budovách ZUŠ a CVČ“ v spolupráci 
s oddelením nájomného bývania magistrátu a na nasledujúce obdobie 2015 – 2018 si  
stanovuje tieto priority v oblasti: 
 
I. Oblasť finančného zabezpečenia ZUŠ/CVČ 

- Pripraviť model zostavovania rozpočtu ZUŠ/CVČ v spolupráci s riaditeľmi ZUŠ/CVČ  
a s finančnýmj oddelením tak, aby rozpočet ZUŠ/CVČ kryl skutočné prevádzkové 
náklady ZUŠ/CVČ (média na prevádzky, mzdové náklady na nepedagogické činnosti 
a mzdové náklady na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu podľa 
schváleného školského vzdelávacieho programu a učebných osnov, jednotný, 
normatívny rozpočet na prevádzkové náklady na jedného žiaka/poslucháča). 

- Navrhnúť spôsob určenia a vykazovania zdrojov na financovania veľkých školských, 
celomestských a celoslovenských súťaží a projektov ZUŠ a príležitostných akcií CVČ 
za účelom transparentnosti preukazovania financovania akcií nad rámec školského 
vzdelávacieho programu a učebných osnov. 

- Znížiť prevádzkové náklady ZUŠ a CVČ, ktoré vznikajú správou plne nevyužívaných 
budov a národných kultúrnych pamiatok (budova CVČ Štefánikova, budova Hrobákova 
v správe CVČ Gessayova, Športová hala a jedna budova v správe CVČ Hlinícka). 

 
 II.  V oblasti priestorového riešenia ZUŠ/CVČ: 

- Vynaložiť maximálne úsilie a podporu realizácie rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 
pre potreby ZUŠ Exnárova s koncertnou halou (domom hudby) a k rekonštrukcii 
podkrovia na ZUŠ Istrijskej. 
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III. V oblasti medializácie uskutočnených aktivít 
-  Zvýšiť medializáciu výsledkov ZUŠ a CVČ (zverejňovať výsledky celoslovenských a 

medzinárodných súťaží a projektov na web stránke školy, mesta a v príslušných 
regionálnych novinách a TV). 
 

IV. V oblasti zvyšovania kvality práce ZUŠ a CVČ 
- Zaviesť jednotný program iZUŠ k uľahčeniu dokumentačnej a organizačnej práce a k 

zvýšeniu kvality evidencie žiakov a pedagogických zamestnancov ZUŠ v nadväznosti 
na zvýšenie efektivity financovania. 

- Vytvoriť jednotnú metodiku/príkaz riaditeľa/rozhodnutie primátora o podmienkach 
činnosti pre centrá voľného času za účinnej spolupráci s riaditeľmi CVČ (zákon ani 
vyhláška ministerstva o tom nehovorí, je to originálna kompetencia obce, ide napr. o 
minimálny počet žiakov na krúžok, dĺžka prípravy a priamej pedagogickej činnosti 
vychovávateľa, trvanie hodiny a výška príspevku za hodinu krúžku, stupnica 
náročnosti krúžkov vo vzťahu k výške príspevkov na dieťa, zabezpečenie letnej 
činnosti – foriem prímestských táborov, formuláre na vypracovávanie mesačných 
a týždenných plánov práce a pod....). 
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Príloha č. 1 

Údaje o počte účastníkov príležitostnej a prázdninovej činnosti v školskom roku 2013/2014 

CVČ 

 Š
te

fá
ni

ko
va

 

 K
ul

íš
ko

va
 

 H
lin

íc
ka

 

 P
ek

ní
ko

va
 

 G
es

sa
yo

va
 Spolu 

Počet podujatí, akcií:             

celkovo 7952 3278 6374 2587 4291 24482 Počet účastníkov na podujatiach, akciách 
z toho do 15 rokov 4227 3229 130 2354 2975 12915 
celkovo 22 7 0 6 1 36 Počet organizovaných táborov počas školsk. roka 
z toho do 15 rokov 22 7 0 6 1 36 
celkovo 8 6 4 5 18 41 Počet zogranizovaných táborov v čase letných prázdnin v 

šk. roku 2013/2014 z toho do 15 rokov 8 6 4 5 18 41 
Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavu celkovo 0 2 1 1 0 4 

celkovo 0 24 70 10 0 104 Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavu 
z toho do 15 rokov 0 24 60 10 0 94 
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Príloha č. 2

Prehľad ustanovených riaditeľov ZUŠ a CVČ po 01.07.2004, funkčné obdobie riaditeľa ZUŠ/CVČ a rady školy a školského zariadenia 
Názov ZUŠ/CVČ  
2002 

Názov ZUŠ/CVČ  
2004 

Názov ZUŠ/CVČ  
2014 

Funkčné 
obdobie  

Dátum skončenia 

Meno riaditeľa Meno riaditeľa meno riaditeľa riaditeľa do: Funkčnosť RŠ 
ZUŠ Štefánikova ZUŠ Jesenského ZUŠ J. Kowalského, Laurinská  20.6.2018 11.10.2016 
Dagmar Prokešová-pov.riad. Dagmar Prokešová Mgr. Dagmar Prokešová     
ZUŠ Miloša Ruppeldta Panenská ZUŠ M. Ruppeldta Panenská ZUŠ M. Ruppeldta Panenská 14.3.2019 19.7.2016 
Mgr. Marek Novák  Mgr. Marek Novák  Mgr. art. Alexandra Pažická     
ZUŠ Radlinského  ZUŠ Podjavorinskej ZUŠ Radlinského 30.4.2017 19.7.2016 
akad.mal.Lenka Hlávková akad.mal.Lenka Hlávková akad.mal.Lenka Hlávková     
ZUŠ Exnárova  ZUŠ Exnárova ZUŠ Exnárova 31.8.2019 11.10.2016 
Mgr. Bohuslav Smutný Mgr. Anna Miklovičová Mgr. Anna Miklovičová     
ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova ZUŠ Ľ. Rajtera Sklenárova ZUŠ Ľ. Rajtera Sklenárova 30.6.2019 11.10.2016 
Mária Krňová Mária Krňová Mgr. Erika Fáberová     
ZUŠ Hálkova ZUŠ Hálkova ZUŠ Hálkova 28.2.2019 11.10.2016 
Daniela Janíčková Mgr. Ingrid Zachová Mgr. Ingrid Bubeníčková     
ZUŠ Alstrova ZUŠ Vrbenského ZUŠ Vrbenského 30.6.2019 11.10.2016 
Mgr. Ulrich Ulmann Mgr. Ulrich Ulmann Mgr. Vladislav Katrinec     
ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 32 ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 32 ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 32 30.6.2019 11.10.2016 
Anna Gondášová Anna Gondášová Anna Gondášová     
ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova ZUŠ E. Suchoňa, Batkova ZUŠ E. Suchoňa, Batkova 30.6.2019 11.10.2016 
Mgr. Magdaléna Hrubá Mgr. Magdaléna Hrubá Bc. Zuzana Horváthová     
ZUŠ Istrijská ZUŠ Istrijská ZUŠ Istrijská 14.3.2017 8.6.2018 
Mgr. Vladimír Dianiška Mgr. Vladimír Dianiiška Mgr. Vladimír Dianiiška     
ZUŠ Topoľčianska ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska 30.6.2019 20.5.2018 
Mgr. Lukrécia Bílková Lucia Celecová Lucia Celecová     
ZUŠ Daliborovo nám.  ZUŠ Daliborovo nám.  ZUŠ Daliborovo nám.  31.5.2016 5.12.2016 
Katarína Končerová Katarína Končerová Mgr.art. Tatiana Schlosserová     
CVČ Štefánikova CVČ Štefánikova CVČ Štefánikova 31.12.2014 11.10.2016 
Mgr. Ivan Korček Mgr. Ľubica Škultétyová Mgr. Ľubica Škultétyová     
CVČ ESKO Chlumeckého CVČ ESKO Chlumeckého CVČ Kulíškova 31.5.2015 15.1.2017 
Mgr. Katarína Búliková Mgr. katarína Búliková Mgr. Margita Jaurová     
CVČ Hlinícka CVČ Hlinícka CVČ Hlinícka 30.6.2019 11.10.2016 
PhDr. Július Selecký PhDr. Július Selecký Mgr. Romana Bahúlová     
CVČ Klokan, Pekníkova CVČ Klokan, Pekníkova CVČ, Pekníkova 31.5.2015 7.2.2017 
Ján Kopčok Marián Michalides Marián Michalides     
CVČ Gessayova CVČ Gessayova CVČ Gessayova 30.6.2019 11.10.2016 
Mgr. Alžbeta Varjúová Mgr. Alžbeta Varjúová Mgr. Katarína Bulíková     
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Príloha č. 3 
Prehľad kontinuálneho vzdelávania v ZUŠ a CVČ v školskom roku 2013/2014 
 

Aktualizačné 
vzdel. ZUŠ Uvádzanie do praxe Priebežné 

Špecializačné- 
 inovačné 

Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie 
vedúcich pedagog. 

zamest.     

  začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 

Panenská 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Laurinská 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

Radlinského 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 

Sklenárova 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exnárova 1 1 8 8 0 0 1 1 1 0 0 0 

Hálkova 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

Vrbenského 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Batkova 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9 9 

Karloveská 1 1 9 9 3 3 0 0 0 0 0 0 

Istrijská 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Topoľčianska 2 1 4 1 0 0 10 0 0 0 1 1 

Daliborovo 4 4 1 0 0 0 3 0 2 2 0 0 
 

CVČ Aktualizačné Priebežné 
Špecializačné 

inovačné 
Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie vedúcich 
pedagog. zamest. 

  začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 

Štefánikova 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kulíškova 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 

Hlinícka 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 

Pekníkova 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Gessayova 0 0 8 8 1 1 0 0 1 1 
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Príloha č. 4 
 ADRESÁR ŠKôL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 

P.č.  ZUŠ/ CVČ 
Meno riaditeľa a jeho 
zástupcov 

Telefón/pevná 
linka Telefón/mobil e-mail školy webové sídlo školy 

1 

J. 
Kowalského, 
Laurinská 20 , 

811 02 

Mgr. Dagmar Prokešová 54 630 151/ 54 
630 152 

0915 772 519 zusjkowalskeho@gmail.com www.zusjkowalskeho.eu 

2 

Miloša 
Ruppeldta, 

Panenská 11, 
811 03  

Mgr. art. Alexandra 
Pažická 54 415 552 0903 262 216 

zus.ruppeldta@gmail.com, 
zus@zusruppeldta.eu 

www.zusruppeldta.eu 

3 
Radlinského 

53, 811 07  
Lenka Hlávková, 
Akad.mal. 55 564 405 0910 907 760 zusvytvarka@gmail.com www.zusvytvarka.eu 

4 
Exnárova 6, 

821 03  Mgr. Anna Miklovi čová 43 421 358/ 43 
421 235  0903 731 112 zus01@stonline.sk www.zus-exnarova.sk 

lrajtera@zussklenarova.sk  

5 

Ľudovíta 
Rajtera, 

Sklenárova 5, 
821 09  

Mgr. Erika Fáberová 53 632 475/ 53 
412 919  0911 972 799 skola@zussklenarova.sk/ 

zastupca@zussklenarova.sk 
www.zussklenarova.sk 

6 
Vrbenského 1, 

831 53  Mgr. Vladislav Katrinec 44 884 543/ 45 
529 551  

0903 476 954 

zusvrb-riad@nextra.sk, 
skola@zusvrbenskeho.eu, 
zusvrbenskeho.eu@zusvrbenskeho.eu, 
riaditel@zusvrbenskeho.eu 

www.zusvrbenskeho.eu 

7 
Hálkova 56, 

831 03  Mgr. Ingrid Bubení čková  44 632 117-9 0908 741 059 zus-riaditelka@stonline.sk www.zushalkova.eu 

8 

Jozefa 
Kresánka, 

Karloveská 3, 
841 04  

Anna Gondášová 65 443 932/ 65 
420 465  

0904 289 320 zus@zuskresanka.sk www.zuskresanka.sk  

9 

Eugena 
Sucho ňa, 
Batkova 2,   

841 01   

Bc. Zuzana Horváthová 64 364 387 0911 121 733 zusbatkovaba@gmail.com www.zusesuchona.bratislava.sk 

10 
 Istrijská 22,  

841 07 Mgr.Vladimír Dianiška 64 761 142 0910 930 443 zusistrijska@ba.netlab.sk  
www.zusistrijska.bratislava.sk/ 
www.umelecka-skola.sk  

11 

Jána 
Albrechta, 

Topo ľčianska 
15, 851 05 

Lucia Celecová 63 835 035 0911 974 284 zusjalbrechta@gmail.com www.zusjanaalbrechta.eu 

12 
Daliborovo 

nám. 2, 851 01  
Mgr.art. Tatiana 
Schlosserová 63 453 616 0903 955 693 zusdaliborovo@gmail.com www.zuspetrzalka.sk 
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13 
CVČ I 

Štefánikova 
35, 811 04   

Mgr. Ľubica Škultétyová  52 495 686/ 52 
493 375  0911 417 505 cvcba1@gmail.com www.mojvolnycas.eu 

14 
CVČ II 

Kulíšková 6, 
821 08  

Mgr. Margita Jaurová 20 722 889/ 20 
764 266   

0911 422 889 kontakt@cvckuliskova.sk www.cvckuliskova.sk 

15 
CVČ III 

Hlinícka 3, 831 
05 

Mgr. Romana Bahúlová 44 889 179,   
44 883 247 

0910 877 788 cvcba3@gmail.com www.cvcba3.sk 

16 
CVČ IV 

Pekníkova, 
841 02 

Marian Michalides 64 365 193/ 64 
360 798 

0905 282 012 cvcklokan@gmail.com www.kruzky.eu 

17 
CVČ V    

Gessayova 6, 
851 03  

Mgr. Katarína Búliková 62 315 979 0903 422 889 riaditel@cvcgessayova.eu www.cvcgessayova.eu 

 
 

kód uzn.: 13.5 
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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Panenská 11 v Bratislave 
za školský rok 2013/2014 

 
 
 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta 
Adresa: Panenská 11, 811 03 Bratislava 
Kontakty: 
tel.: 02/5441 5552 
fax: 02/5441 4661 
www.zusruppeldta.eu 
e-mail: zus.ruppeldta@gmail.com, zus@zusruppeldta.eu 
 
b)Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: Mgr. art. Alexandra Pažická 
Volebné obdobie: 15. 3. 2014 – 14. 3. 2019 
Ďalší vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia s určením ich funkcie: 
Mgr. Miroslava Paulová , zástupca riaditeľa  
hospodársko-správna činnosť, pedagogické povinnosti podľa zvereného úseku 
Mgr. Martina Zaťková, zástupca riaditeľa 
umelecká a koncertná činnosť, pedagogické povinnosti podľa zvereného úseku 
 
c) Údaje o rade školy 
Členovia Rady školy v školskom roku 2013/2014: 
Mgr. Anna Dojčanová, (predsedníčka, zástupca rodičov) 
MgA.  Milena Fejérová, podpredsedníčka, (zástupca zriaďovateľa) 
Ing. Jana Belayová, (zástupca rodičov) 
Ing. Marianna Vidová, (zástupca rodičov) 
PhDr. Martina Slezáková, (zástupca rodičov) 
Mgr. Elena Poláková, (zástupca zriaďovateľa) 
MUDr. Halka Ležovičová, (zástupca zriaďovateľa) 
Mgr. Sven Šovčík, (zástupca zriaďovateľa) 
Mgr. Dana Rychlová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy) 
Daniela Bogaczová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy) 
Soňa Vašinová, (zástupca nepedagogických zamestnancov školy) 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2013/2014: 
Termíny: 8. 10. 2013, 12. 2. 2014, 23. 6. 2014 
Základné témy rokovaní: 
počty prijímaných žiakov, prerokovanie školského vzdelávacieho programu pre 2. ročník 
druhej časti prvého stupňa, návrh rozpočtu, správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach, správa o výsledkoch hospodárenia školy, koncepčný zámer 
rozvoja školy a jeho vyhodnotenie, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-
technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, informácia o výsledku následnej 
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finančnej kontroly a kontroly Štátnej školskej inšpekcie, umelecké aktivity školy 
a prezentácia školy na verejnosti, súčasný stav projektu využitia budovy na Panenskej 
ul. č. 11. 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
Poradné  orgány riaditeľa školy sú pedagogická rada, umelecká rada a predmetové komisie 
Pedagogická rada je poradným a iniciatívnym orgánom v pedagogicko – organizačných 
otázkach,  členmi sú  všetci pedagogickí zamestnanci školy. Zasadnutia pedagogickej rady sa 
uskutočnili v termínoch 11. 9. 2013, 27. 11. 2013, 22. 1. 2014, 16.4. 2014, 18. 6. 2014, 25. 6. 
2014, 25. 8. 2014. 
Umelecká rada je poradným a iniciatívnym orgánom v otázkach umeleckého vzdelávania 
žiakov, členmi sú zástupcovia riaditeľa, vedúci predmetových komisií a vedúci detašovaného 
pracoviska. Zasadnutia umeleckej rady sa uskutočnili v termínoch 11. 9. 2013, 27. 11. 2013, 
22. 1. 2014, 16. 4. 2014. 
Predmetová komisia rieši odborno-metodické problémy vyučovania v jednotlivých 
umeleckých predmetoch. Vedením predmetovej komisie poveruje riaditeľ školy vybraného 
učiteľa  na základe odporúčania členov príslušnej predmetovej komisie, ktorý spĺňa 
podmienky odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti. Vedúci PK vypracúva plán 
činnosti  predmetových komisií každoročne. Zasadnutia jednotlivých PK  sa uskutočnili 
v termínoch: 11. 9. 2013, 27. 11. 2013, 22. 1. 2014, 16. 4. 2014, 18. 6. 2014 (PK klávesových 
nástrojov), 3. 9. 2013, 17. 10. 2013, 17.4.2014, 17. 6. 2014 (PK strunových nástrojov), 
4. 9. 2013, 27. 11. 2013, 15. 4. 2014, 18. 6. 2014 (PK dychových nástrojov), 27. 11. 2013, 
22. 1. 2014, 17. 4 2014, 17. 6. 2014 (PK spevu), 3. 9. 2013, 25. 11. 2013,  21. 1. 2014, 5. 6. 
2014 (PK hudobnej náuky). 
 
 
II. Údaje o žiakoch školy 
Počty absolventov a počty nových žiakov ZUŠ sú uvedené v príslušnej tabuľke (pozri 
prílohu č. 1). 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
Vo všetkých oddeleniach prebiehajú v druhom polroku školského roka ročníkové prehrávky, 
na ktorých sa povinne zúčastňujú všetci žiaci školy. Vyrovnáva sa tým úroveň v jednotlivých 
triedach, v jednotlivých predmetových komisiách sa spoločne riešia odborné problémy. 
Absolventi všetkých oddelení, žiaci 4. ročníka 1. časti I. stupňa, žiaci s rozšíreným 
vyučovaním, kontrahujúci žiaci prechádzajú komisionálnymi skúškami, ktoré sú zachytené 
v protokoloch. 
Súhrnná klasifikácia a hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch sa spravidla uskutočňuje 
na konci prvého a druhého polroka v školskom roku. Pri určovaní stupňa prospechu 
v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí 
a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Prípadné problémy 
z jednotlivých predmetových komisií sa riešia na klasifikačných poradách v prvom a druhom 
polroku (pozri prílohu č. 2). 
 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie 
(novozaložené oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2013/2014: 
V školskom roku 2013/2014 neboli založené ani zrušené žiadne študijné odbory. 
 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
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Počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy sú uvedené v príslušnej tabuľke 
(pozri prílohu č. 1). 
 
Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2013: 
V školskom roku 2013/2014 mala škola vyhovujúci, dostatočný stav pedagogických 
zamestnancov. Pohyb ich počtu počas roka bol zanedbateľný, k 15. 4. 2014 bol rozviazaný 
pracovný pomer s jedným PZ na vlastnú žiadosť. V porovnaní s minulým školským rokom 
2012/2013 bol stav PZ nižší o 2 osoby, ich úväzky boli pokryté navýšením skrátených 
úväzkov PZ na trvalý pracovný pomer. 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Na škole sú splnené personálne podmienky v zmysle 100 % kvalifikovanosti pedagogických 
zamestnancov. Odbornosť vyučovania je na veľmi dobrej úrovni. 
Prioritnou  úlohou ZUŠ je vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický a odborný 
zamestnanec mal záujem sa neustále vzdelávať a zdokonaľovať sa. 
Hlavnými znakmi práce vzdelaných PZ sú: motivácia, iniciatíva, samostatnosť, aktivita, 
kritické postoje, spätná väzba, tvorivosť, zodpovednosť za výsledky. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
Počty pedagogických učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania sú uvedené v príslušnej tabuľke 
(pozri prílohu č. 1). 
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov má vplyv na celkovú úroveň kvality 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Vedenie ZUŠ kladie dôraz i na túto zložku vzdelávania 
pedagogických pracovníkov. 
Okrem uvedených foriem vzdelávania v tabuľke v prílohe č. 1 sa pedagogickí zamestnanci 
zúčastňujú odborných školení a seminárov: 
Oddelenie klávesových nástrojov: 
18. 2. 2014 Majstrovský interpretačný kurz klavírnej hry, Komárno, účastníci: Mgr. Viktória 
Kobelová, Mgr. art. Monika Nagyová, Mgr. art. Alexandra Pažická, aktívny účastník: Hana 
Mišťúriková, 
12. – 13. 4. 2014 Seminár prof. I. Klánského: Technika klavírnej hry ako prostriedok 
umeleckého vyjadrenia, Dobřichovice (ČR), účastníci: Mgr. Dana Rychlová, Mgr. art. Zuzana 
Zamborská, PhD., 
25. - 27. 8. 2014 Letné semináre učiteľov hry na klavíri EPTA, účastníci: Mgr. art. Mária 
Blesáková, Mgr. Magdaléna Šperkerová, Mgr. Anna Borošová, Olívia Cvečková, Mgr. art. 
Monika Nagyová, Mgr. art. Veronika Kissová, Klára Bokesová, Mgr. art. Eduard Lenner, 
Mgr. art. Juliana Tišťanová, aktívny účastník: Paulína Slivková - žiačka z triedy Mgr. art. 
Márii Blesákovej. 
Oddelenie dychových nástrojov: 
17. -18. 1. 2014 Odborný seminár a majstrovský kurz v hre na priečnej flaute organizovaný 
občianskym združením Flautiáda – Kaspar Zehnder a Ani Oltean (Švajčiarsko), účastníci: 
Anna Cibulková, Michaela Nováková, Mgr. art. Eva Uličná,  
21. 6. 2014 XV. Stretnutie mladých klarinetistov a saxofonistov (prednášky a semináre), 
účastník: prof. Alexander Stepanov, CSc. 
Oddelenie strunových nástrojov: 
5. 12. 2013 Majstrovské kurzy J. Rachlina, Národná rada, účastníci: Daniela Bogaczová, Mgr. 
Darina Maršovská, aktívny účastník: Ferdinand Slezák – žiak z triedy Daniely Bogaczovej. 
 
Oddelenie hudobnej náuky: 
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18. 2. 2014 Workshop HN detí v prípravnom štúdiu, ZUŠ J. Kowalského Bratislava, 
účastníci: Mgr. Viktória Kobelová, Mgr. Miroslava Paulová. 
 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
V školskom roku 2013/2014 nebolo udelené PZ ZUŠ mimoriadne ocenenie. 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
Pedagógovia školy sú pozývaní ako členovia porôt i ako prednášajúci na semináre 
a workshopy. 
13. 11. 2013 Mgr. art. Peter Pažický – lektor workshopu, účastníci z troch regiónov 
28. – 30. 11. 2013 Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD, - člen poroty na Medzinárodnej speváckej 
súťaži Olomouc, 
 3. 12. 2013 Mgr. art. Peter Pažický -  člen poroty regionálnej súťaže Dni Miloša Ruppeldta 
6. 5. 2014 Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD, - člen poroty Slávik Slovenska – okresné kolo, 
Bratislava, 
21. 6. 2014  prof. Alexander Stepanov, CSc., lektor - XV. stretnutie mladých klarinetistov 
a saxofonistov. 
 
 
IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, ktoré 
organizovala škola v školskom roku 2013/2014: 
ZUŠ v školskom roku 2013/2014 pripravila 15 verejných koncertov, 40 interných koncertov 
vrátane triednych prehrávok. V roku 2014 škola oslávi 95. výročie svojho založenia, všetky 
verejné koncerty školy boli sprievodnými akciami k oslavám výročia, ktoré vyvrcholí na 
jeseň 2014. 
Verejné koncerty: 
19. 11. 2013 Farby hudby - jesenný koncert venovaný 94. výročiu založenia školy, 
Mirbachov palác, 17.00 h. 
Zimný festival hudby: 
6. 12. 2013  Vianočná koleda pre ZUŠ, Najmenší koledníci venujú Zuške, 17.00 h., Koncertná 
sieň O. Trebitschovej, 
14.12.2013 Adventný koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 16.30 h., 
17.12.2013 Biele Vianoce na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, 17.00 h. 
Sprievodné akcie venované 95. výročiu založenia školy: 
13.2.2014 Valentínsky koncert, Koncertná sieň Mirbachov palác, 17.00 h., 
25. 3. 2014 Jarný koncert, Mirbachov palác, 17.00 h., 
14.5. 2014 Z lásky a vďaky (Koncert venovaný ku Dňu matiek), Klarisky, 17.00 h., 
30. 5. 2014 Koncert novej chuti, Koncert hudby 20. a 21. storočia, Koncertná sieň 
O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h., 
3. 6. 2014  I. Absolventský koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h., 
5. 6 .2014  II. Absolventský koncert, Zichyho palác, 17.00 h., 
6. 6. 2014 Koncert z cyklu Umenie nás spája: Večer zborového spevu, hosť programu 
Šťývarův detský zbor z Třince, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h., 
12. 6. 2014 Môj prvý verejný koncert (oficiálne uvedenie najmenších do koncertného života), 
Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h., 
17. 6. 2014 Záverečný koncert školy, Koncertná sieň Pálffyho paláca, 17.00 h., 
20. 6. 2014 Noc hudby v ZUŠ, odzneli dva koncerty: 
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Spolu nám to ide ľahšie... Koncert žiakov spolu so svojimi pedagógmi, Koncertná sieň 
O. Trebitschovej, 19.00 h., 
Žijeme hudbou. Koncert pedagógov, Koncertná sieň O. Trebitschovej, 21.00 h. 
 
Semináre: 
13. 11. 2013 Seminár a workshop zameraný na štvorručnú hru a komornú hru pre klavírne 
duá, lektor: Mgr. art. Peter Pažický, ArtD., 
27. 5. 2014  Klavírny seminár a otvorené hodiny MgA. Dariny Švárnej. 
 
Otvorené hodiny: 
18. 6. Deň otvorených dverí: 
18. 6. Mgr. Miroslava Paulová – otvorená hodina žiakov prípravného štúdia pod 
názvom „Malí muzikanti“, 
18. 6. Workshop zborového spevu – Mgr. art. Roberta Tišťana, PhD. 
28. – 29. 5. 2013 MDD so ZUŠkou 
 
5. ročník súťaže základných umeleckých škôl „ Dni Miloša Ruppeldta“ 
Termín konania súťaže: 3. a  4. december 2013 
3 . december 2013 –  Komorná hra pre klavírne duá 
4 . december 2013 – Sólový klasický spev 
Charakteristika projektu: 
5. ročník súťaže Dni Miloša Ruppeldta je určená žiakom základných umeleckých škôl vo 
veku od 8 rokov do 25 rokov. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých 
škôl umeleckého zamerania. Súťažiacich vysielajú školy na základe výberu. Je jednokolová. 
Je priamym pokračovaním edukačnej a umeleckej práce v škole s cieľom: 
- vyhľadávať a zviditeľniť talentovaných žiakov základných umeleckých škôl, 
- rozvíjať a  motivovať umelecké aktivity mladej generácie na základe individuálnej 
a systematickej práce s talentovanými žiakmi. 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
V školskom roku 2013/2014 úspešne reprezentovali ZUŠ na regionálnych, celoslovenských 
a súťažiach s medzinárodnou účasťou oddelenie klávesových nástrojov, spevu, strunových 
nástrojov a dychových nástrojov. Stúpajúci charakter má vyučovanie komornej hry. 
Z uvedeného vyplýva vysoká úroveň edukácie a prípravy žiakov na súťaže v jednotlivých 
študijných predmetov hudobného odboru ZUŠ. 
 
Súťaže: 
13. 11. 2013 Prehliadka mladých gitaristov, 10. ročník, ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava: 
 Peter Sejč 6./.I.st. – bronzové pásmo v IV. kat. – pedagóg: Andrej Kellenberger, 
15. 11. 2013 Klavírna súťaž P. Kadosu, ZUŠ Levice: 
Jonáš Schlögl, 2./I., pedagóg:  Mária Fedorová, I. kategória: 3. miesto, 
Pavol Turza, 4./I., pedagóg:  Dana Rychlová, I. kategória: Cena za interpretáciu diela 
B. Bartóka, 
Filip Husár, 1./II., pedagóg:  Hana Mišťuríková, IV. kategória: 2. miesto, Cena za 
interpretáciu barokovej skladby, 
23. 11. 2013 – 17.ročník súťaže žiakov ZUŠ bratislavského a nitrianskeho kraja v hre na 
husliach Prešporský Paganini: 
András Petőcz – čestné uznanie, pedagóg: Mgr. art. Ľudmila Zápotočná. 
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3. – 4. 12. 2013 Dni Miloša Ruppeldta, Bratislava: 
Komorná hra pre klavírne duá: 
2. miesto I. kategória: Anna Pálinkásová, Noémi Csonthó, 4./I., pedagóg: Mária Samarjayová, 
3. miesto I. kategória: Natália Gašparovská, 4./I., Mária Gaburová, 4./I., pedagóg: Brigita 
Beláková, 
1. miesto II. kategória, Laureát súťaže, Cena za interpretáciu skladby: 
Paulína Slivková, 1./II., Samuel Lambert, 2./2./I., pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková, 
3. miesto II. kategória: Anna Hollá, 1./II., Helena Krčméryová, 1./II., pedagóg: Mgr. art. 
Zuzana Zamborská,  PhD., Olívia Cvečková, 
2. miesto III. kategória: Ekaterina Žukova, 1./I., Eva Kaprinayová, pedagóg: Mgr. art.  Mária 
Blesáková, 
3.miesto III. kategória: Veronika Rečková, 7./I., Andrej Samuel Čermák, pedagóg: 
Mgr. Ružena Návojová, 
1. miesto IV. kategória: Matej Poliak, ŠPD, Jakub Galád, ŠPD, pedagóg: Mgr. art.  Mária 
Blesáková. 
Sólový klasický spev: 
Benjamin Stevin Davidson – 2. miesto, 
Filip Lacho – čestné uznanie, pedagóg: Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD. 
13. - 14. 3. 2014 Krajská súťaž v komornej hre renesancie a baroka, ZUŠ J. Kowalského: 
3. miesto v 1. kategórii: Lucia Nádor, 2./I., zobcová flauta, Michal Korenko,2./I., zobcová 
flauta-duo, pedagóg: Anna Cibulková, 
1. miesto v 2. kategórii: Sára Gelle, Margita Mustafiová, Jakub Boroš, pedagóg: Anna 
Cibulková, Magdaléna Burešová, Oľga Dvorská. 
25. 4. 2012 13. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“: 
Sólová hra na husliach: 
Ferdinand Slezák  – zlaté pásmo, víťaz kategórie, cena za interpretáciu B. Bartóka, pedagóg: 
Daniela Bogaczová, 
Sofia Danišová  – strieborné pásmo, pedagóg: Daniela Bogaczová. 
 Štvorručná hra: 
1. miesto IV. kategória: Samuel Lambert, 2./2./I., Paulína Slivková, 1./II., pedagóg: Mgr. art. 
Mária Blesáková. 
16. 5. 2014 Súťaž Nitrianska lutna, ZUŠ J. Rosinského Nitra: 
Samuel Lambert, 6./I., pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková, IV. kategória: 2. miesto, 
Filip Husár, 1./II., pedagóg: Hana Mišťuríková, V. kategória: 3. miesto. 

 
Koncerty a podujatia, do ktorých sa škola zapojila: 
15. 10. 2013 Nahrávanie CD „Veselé zúbky“, Sereď,  Bratislavský detský zbor, Mgr. art. 
Robert Tišťan, PhD., 
28. 11. 2013 Vianočný koncert v hoteli Sheraton, Bratislavský detský zbor, Mgr. art. Robert 
Tišťan, PhD., 
9. 12. 2013 Vianočný koncert v Dome kultúry Lamač, program pripravil PaedDr. Milan Púčik 
(akordeón), 
10. 12. 2013 Koncert k udeľovaniu cien „Detský čin roka“ , Zichyho palác, program pripravili 
žiaci z tried Mgr. art. Ľudmily Zápotočnej (husle) a PhDr. Kláry Schlosserovej (spev), 
Mgr. art. Márii Blesákovej (klavír), 
14. 12. 2013 Predvianočný benefičný koncert organizovaný Spoločnosťou pre vedu a umenie, 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, účinkovali žiaci z klavírnej triedy Mgr. Ruženy 
Návojovej, 
25. 1. 2014 Koncert pre Csemadok, organizátor KRUH priateľov českej hudby Csemadok, 
účinkovali žiaci z klavírnej triedy Márii Samarjayovej, 
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6. 5. 2014 Prehliadka populárnej hudby pre klavír, ZUŠ Hálkova, žiačka z klavírnej triedy 
Mgr. art. Veroniky Kissovej, 
15. 5. 2014 Bratislava spievaj (Prehliadka detských zborov mesta Bratislavy), organizátor 
Únia detských speváckych zborov Slovenska, VŠMU, Magistrátom Hlavného mesta SR 
Bratislavy, Bratislavský detský zbor, Mgr. art. Robert Tišťan, PhD., 
1. 6. 2014 neklasický Galakoncert klasickej hudby „We are the Champions“ , autor projektu 
Jarolím Emmanuel Ružička, účinkoval žiak z triedy prof. Alexandra Stepanova, CSc. 
(saxofón), 
13. 6. 2014 Európska pieseň pod pyramídou, Slovenský rozhlas (štúdio 2), komorný 
orchester, dirigent Mgr. art. Robert Tišťan, PhD., 
17. 6. 2014 Koncert Stradivari, Dóm sv. Martina, Bratislava, koncert organizovaný 
v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom a komorným orchestrom Sinfonietta 
Bratislava, žiak z husľovej triedy Daniely Bogaczovej, 
20. 6. 2014 Noc hudby – spolupráca s Hudobným centrom – podujatie pod názvom Zážitok na 
každom roku – dva koncerty: 
„Spolu nám to ide ľahšie“ koncert žiakov spolu so svojimi pedagógmi 
„Žijeme hudbou“ – koncert pedagógov, účinkovali: Mgr. art. Veronika Kissová, Hana 
Mišťúriková, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD., Mgr. art. Mária Blesáková, Andrea 
Pietrová, Mgr. art. Michal Slezák, Mgr. Martina Zaťková, Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD., 
Mgr. art. Alexandra Pažická, Denisa Šlepkovská, Michaela Nováková. 
 
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 

Vyzývateľ na predkladani
e projektu, resp. vlastný 
projekt školy 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Ars Bratislavensis 
Predkladateľ: 
Rada rodičov ZUŠ M. 
Ruppeldta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ročník súťaže žiakov  
základných umeleckých 
škôl Dni Miloša Ruppeldta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3. - 4. 12. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.ročník súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta, ktorý prebiehal 
v nástrojovom obsadení: komorná hra pre klavírne duá a klasický sólový spev podporuje 
nielen hudobnú kreativitu detí a mládeže, objavuje nové nádejné talenty, ale je vynikajúcou 
príležitosťou  komparácie práce pedagógov  základných umeleckých škôl. Pozitívne možno 
hodnotiť i stúpajúcu účasť a  záujem  o obe súťaže. 
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V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
V sledovanom školskom roku 2013/2014 Štátna školská inšpekcia v ZUŠ uskutočnila 
tematickú inšpekciu dňa 10. 9. 2013. Predmetom školskej inšpekcie bol zistiť stav a úroveň 
organizačného a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej 
umeleckej škole. 
Na jej základe škola prijala nasledovania opatrenia: vypracovať chýbajúce učebné osnovy 
v intenciách Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, aktualizovať učebné plány na podmienky školy a k nim 
poznámky k organizácii vyučovania, začlenenie všetkých vyučovacích predmetov 
jednotlivých študijných zameraní do výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s učebnými 
plánmi ŠVP pre ZUŠ – zaradiť učebné predmety skupinového vyučovania v hudobnom 
odbore do jednotlivých študijných zameraní. 
 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ 
 
V sledovanom školskom roku 2013/2014  nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola. 
 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
ZUŠ M. Ruppeldta sídli na Panenskej ulici č.11, má dve elokované pracoviská, ZŠ 
 a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 a ZŠ Mudroňova 83. 
Dňa 29. 1. 2013 došlo v sídle ZUŠ Miloša Ruppeldta v budove na Panenskej u. č. 11 
k havárii. V dôsledku zamrznutého odkvapového zvodu a výrazne poškodenej izolácie strechy 
vytopilo vo veľkom rozsahu triedu č. 19 a priľahlý sklad učebných pomôcok v ľavom krídle 
budovy. Následne dňa 30. 1. 2013 padol premočený strop v spomenutom sklade učebných 
pomôcok. Havária bola začiatkom júla 2014 odstránená, škola bude môcť dotknuté učebne 
v školskom roku 2014/2015 opäť využívať. 
Zlý technický stav strechy ale napriek tomu pretrváva, a to najmä v jej presklenej časti. 
V nepriaznivom počasí (prudké lejaky, nahromadený sneh) sa vyskytujú lokálne zatekania. 
Čiastočným riešením by bola výmena strešnej krytiny v dotknutej presklenej časti, jej 
utesnenie a pretmelenie. Strecha - súčasná plechová strešná krytina je stará a nevhodná 
(budova je národnou  kultúrnou pamiatkou) za hranicou životnosti. Napriek spomenutej 
lokálnej oprave v lete 2014 je jej terajší stav nevyhovujúci z viacerých pohľadov na vnútornú 
klímu budovy. Perspektívne je nutné uvažovať s celkovou výmenou strešného plášťa (bez 
výmeny nosných častí) so zateplením využívaných častí podkrovia. 
Havarijný stav toaliet – pri prudkom daždi vznikol vodný stĺpec v ležatých kanalizačných 
rozvodoch a boli zatopené toalety na prízemí v ľavom krídle budovy. Pri vizuálnej ohliadke 
sociálnych zariadení (tlaková voda SV – rozvody vedené po povrchu stien) bola zistená silná 
korózia, až porušenie rozvodov, ktoré sú za hranicou životnosti. Toho času je tlaková voda 
uzavretá, aby nevznikalo ďalšie vytápanie objektu. 
Ostatné zariadenie priestorov školy vyžaduje postupnú obnovu a modernizáciu interiérového 
vybavenia na zodpovedajúcu úroveň  pre účely výchovnovzdelávacieho procesu. 
Vzhľadom na nutnosť dodržiavania prevádzkovej hygieny budovy ZUŠ je potrebné 
pravidelne obnovovať maľovky. V posledných rokoch bola financovaná obnova maľoviek 
Radou rodičov ZUŠ M. Ruppeldta, ktorá je poberateľom 2% daní a sponzorsky. 
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ZUŠ podporuje  projekt na celkové využitie budovy „Mestský dom hudby – TERRA 
MUSICA BRATISLAVENSIS“ prvý krát vypracovaný v roku 2009 a aktualizovaný v roku 
2011. 
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2013 
 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:    655 866,00 € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :  81 825,00 € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : - 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): - 
5. Iné finančné prostriedky:  sponzorské 1 717,00 € 

 
 
IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok 2013/2014 
a vyhodnotenie jeho plnenia 
Stanovené ciele: 
V školskom roku 2013/2014 sa zamerala na zvyšovanie odbornej a umeleckej oblasti nielen 
pedagógov, ale i žiakov; organizovaním odborných seminárov regionálneho charakteru pod 
vedením pedagógov z vyšších umeleckých škôl, na ktorých si mohli prehĺbiť svoje poznatky 
pedagógovia z iných umeleckých škôl, ale i žiaci ako modely pod vedením odborných 
garantov. Škola má s organizáciou takýchto seminárov skúsenosti a preto na základe 
pozitívneho ohlasu pedagogickej verejnosti z predošlých rokov si aj v školskom roku 
2013/2014 stanovila pripraviť odborné semináre. 
V mesiaci december  naplánovala uskutočniť 5. ročník súťaže základných umeleckých škôl 
Dni Miloša Ruppeldta v odboroch: komorná hra pre klavírne duá a sólový klasický spev. 
Na základe uvedeného v sledovanom školskom roku si škola splnila zámer na 100% a to: 
- v odbornej a umeleckej príprave žiakov na regionálne, celoslovenské a medzinárodné súťaže 
(pozri odsek IV Aktivity školy do ktorých sa škola zapojila), koncerty školy a verejné 
prezentácie (pozri odsek IV Aktivity školy, ktoré škola organizovala), 
- v príprave žiakov na ďalšie odborné umelecké vzdelávanie (viď Výsledky úspešnosti školy 
pri príprave na výkon povolania), 
- zorganizovala dva úspešné semináre a otvorené hodiny, na ktorých si mohli prehĺbiť svoje 
odborné poznatky nielen pedagógovia umeleckých škôl, ale na otvorených hodinách i žiaci 
ZUŠ. Dva klavírne semináre a otvorené hodiny. (pozri odsek IV Aktivity školy- údaje 
o aktivitách, ktoré škola organizovala), 
- V. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta. 
 
 
X. Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2013/2014, 
a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 
vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2014/2015 
 
SILNÉ STRÁNKY 

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

• vynikajúca profesionálna a odborná úroveň 
pedagógov, výborná pripravenosť žiakov na 
koncertoch,  umiestnenia na celoslovenských 
a medzinárodných súťažiach, 

• kvalitná pripravenosť žiakov na ďalšie 
odborné a umelecké vzdelávanie, 

SLABÉ STRÁNKY 
• zlý technický stav budovy, (historická budova, 

nutná rekonštrukcia) 
• obmedzené možnosti zlepšovania technického 

stavu budovy – nezverená do správy ZUŠ,  
• nedostatočná kapacita tried - priestory, ktoré 

momentálne ZUŠ využíva (výchovno–
vzdelávacia činnosť prebieha aj 
v dopoludňajších hodinách), sú maximálne 
vyťažené, až nedostatočné, 
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• pozitívny imidž školy (vlastné logo, webová 
stránka), dobrá dostupnosť, centru Bratislavy, 

• kvalitná spolupráca s družobnými školami, 
s inými kultúrno-spoločenskými subjektmi, 
realizácia projektov, 

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

• výrazná podpora rady rodičov, rady školy, 
• získavanie finančných prostriedkov pomocou 

grantov na projekty školy (Súťaž žiakov 
základných umeleckých škôl Dni Miloša 
Ruppeldta, Festival Dni Miloša Ruppeldta, 
Slávnostná konferencia k 90. výročiu a i.). 

 

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

 

PRÍLEŽITOSTI 
• posilniť reklamu školy, 
• družobné vzťahy s novými školami, 
• zvyšovanie záujmu o štúdium niektorých 

študijných predmetov, 
• vytvorenie podmienok pre realizáciu 

kontinuálneho vzdelávania v priestoroch 
školy, 

• koncerty, prezentácie,  
• spolupráca s Hlavným mestom SR Bratislavy,  
• organizácia súťaže, festivalu, 
• využívanie grantových systémov, 
• projekt na využitie budovy ZUŠ. 

RIZIKÁ  
• zhoršenie platových podmienok absolventov 

konzervatórií, znevýhodnenie v platovom 
zaradení od 1. 11. 2009, 

• vysoký záujem potenciálnych žiakov -  
nedostatok tried, t.j. nemožnosť prijatia na 
štúdium ZUŠ. 
 

 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania: 7 
Sarah Šteffeková – priečna flauta (pedagóg: Michaela Nováková), Konzervatórium 
Bratislava, 
Ondrej Kadlečík  - trúbka (pedagóg: Mgr. Jurij Blinov), Konzervatórium Bratislava, 
Zuzana Obrancová – kompozícia (pedagóg: Juraj Lehuta), Konzervatórium Bratislava, 
Veronika Seppová – odbor kompozícia (pedagóg: Mária Samarjayová), Cirkevné 
konzervatórium Bratislava, 
Jozef Noga – hra na organe (pedagóg: Mgr. Dana Rychlová), Konzervatórium Bratislava, 
Milan Jurík – hra na klavír (pedagóg: Klára Bokesová), Cirkevné konzervatórium Bratislava, 
Denis Bartko – spev (pedagóg: Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.), Konzervatórium Bratislava. 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity: 1 
Arnold Petrecs – klarinet (pedagóg: prof. Alexander Stepanov, CSc.), PF UKF Nitra, odbor 
hudobné umenie. 
 
 
XI.  Ďalšie informácie o škole 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
V sledovanom školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná kontrola Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. 
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2. Spolupráca školy 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí 
Rada rodičov pri  ZUŠ M. Ruppeldta aktívne spolupracuje pri podujatiach organizovaných 
ZUŠ, zapája sa do riešenia problémov a potrieb žiakov školy. 
Finančne participuje pri aktivitách školy a jej žiakov, predovšetkým formou úhrad prenájmov 
koncertných sál, opráv hudobných nástrojov, ladenia klavírov, nákladov spojených s účasťou 
žiakov a ich pedagógov na súťažiach. 
RR je spoluorganizátorom súťaže Dni Miloša Ruppeldta, benefičného koncertu Vianočná 
koleda pre ZUŠ. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami) 
Od roku 2011 sa každoročne ZUŠ zapája do Dobrých trhov na Panenskej, ktoré organizuje 
občianske združenie PUNKT. 
14. 9 .2013  Dobrý trh na Panenskej v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a pod 
záštitou starostky Táne Rosovej organizuje občianske združenie PUNKT, 
22. 12. 2013 Program na vianočné trhy (Dobrý trh), v spolupráci s mestskou časťou Staré 
Mesto, Stará tržnica, Bratislavský detský zbor, Mgr. art. Robert Tišťan, PhD., 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
30. 10. 2013 Koncert obetiam Dunaja, organizátor Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, 
program pripravili žiaci z triedy Mgr. Jurija Blinova (trúbka), prof. Alexandra Stepanova, 
CSc. (klarinet), korepetícia Mgr. art. Mária Blesáková, 
22. 11. 2013 Otvorenie vianočných trhov, organizátor Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, 
Hlavné námestie, Bratislavský detský zbor, Mgr. art. Robert Tišťan, PhD., 
26. 4. 2014 Bratislava pre všetkých – podujatie organizované Magistrátom Hlavného mesta 
SR Bratislavy: 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca: účinkovali žiaci z triedy Mgr. Ruženy Návojovej, 
Mgr. Martiny Zaťkovej, Daniely Bogaczovej, Mgr. art. Márii Blesákovej, Prof. Alexandra 
Stepanova, CSc., Mgr. Dariny Maršovskej, Mgr. Jurija Blinova,  korepetícia: Mgr. art. 
Monika Nagyová, Mgr. art. Mária Blesáková, Mgr. art. Jana Mrázová, 
Program na pódium Hlavné námestie, nádvorie Primaciálneho paláca: žiaci z triedy 
prof. Alexandra Stepanova,CSc., Mgr. Jurija Blinova, Mgr. art. Evy Ďurišovej, korepetícia: 
Mgr. art. Monika Nagyová. 
 
2.4. Iná spolupráca 
Spolupráca s VŠMU: 
– zabezpečenie vyučovacej praxe klavírnej hry pre študentov, pedagógovia: 
Mária Samarjayová, Mgr. art. Mária Blesáková, 
– zabezpečenie vyučovacej praxe hudobnej náuky pre študentov, pedagóg: 
Mgr. Miroslava Paulová, 
Spolupráca Konzervatóriom v Bratislave: 
– zabezpečenie vyučovacej praxe hry na klavíri pre študentov, pedagóg: Mgr. art. Mária 
Fedorová, 
Spolupráca Cirkevným Konzervatóriom v Bratislave: 
– vyučovacej praxe hudobnej náuky pre študentov, pedagóg: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD. 
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príloha č. 1 
 

Žiaci ZUŠ           
           

Údaje o po čte žiakov k 
30.06.2014 

     Údaje o po čte žiakov k 
30.06.2014 /žiak je len raz 

započítaný/ 
ZUŠ Miloša Ruppeldta z toho žiakov v jednotlivých  Počet žiakov spolu /stlpce 2-6/  

 odboroch         
 Tanečný Výtvar

ný 
Literárn

o-
dramati

cký 

Hudob
ný 

 Audiovizuálnej a   
multimediálnej tvorby 

Individuáln
a forma 

vyučovania 

Skupinová 
forma 

vyučovania 

Počet 
žiakov 

spolu /stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
 0 0 0 625 0 625  81 544 625 

 
 

Absolventi ZUŠ Miloša Ruppeldta 
          

Údaje o po čte absolventoch k 
30.06.2014 

z toho žiakov v jednotlivých 
odboroch 

Údaje o po čte absolventoch k 30.06.2014 /absolvent 
je len raz zapo čítaný/ 

ZUŠ 

T
an
č
ný

 

V
ýt

va
rn

ý 

Li
te

rá
rn

o-
dr

am
at

ic
ký

 

H
ud

ob
ný

 

 A
ud

io
vi

zu
ál

ne
j a

   
m

ul
tim

ed
iá

ln
ej

 
tv

or
by

 

Počet žiakov 
spolu /stlpce 

2-6/ 

In
di

vi
du

ál
na

 fo
rm

a 
vy

uč
ov

an
ia

 

S
ku

pi
no

vá
 fo

rm
a 

vy
uč

ov
an

ia
 

Počet žiakov spolu 
/stĺ. 8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  0 0 0 101 0 101 101 0 101 
 

Noví žiaci ZUŠ Miloša Ruppeldta 

           
Údaje o počte nových žiakoch k 

15.09.2013  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  
Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2013 /je len raz 

započítaný/ 

ZUŠ  

T
an
č
ný

 

V
ýt

va
rn

ý 

Li
te

rá
rn

o-
dr

am
at

ic
ký

 

H
ud

ob
ný

 

 A
ud

io
vi

zu
ál

ne
j a

   
m

ul
tim

ed
iá

ln
ej

 
tv

or
by

 

Počet žiakov 
spolu /stlpce 

2-6/ 

 In
d

iv
id

u
ál

n
a 

fo
rm

a 
vy

uč
ov

an
ia

 

S
ku

p
in

o
vá

 f
o

rm
a 

vy
uč

ov
an

ia
 

Počet žiakov spolu /stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
  0 0 0 143 0 143  78 65 143 
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Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2013 
     
     

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
ZUŠ Miloša Ruppeldta 

Fyzický  počet Prep.počet Fyzický  počet Prep. počet 
Panenská 11, 811 03 BA 47 41,54 7 6,54 
 

FORMA VZDELÁVANIA 

Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania 
           

ZUŠ Uvádzanie do praxe Priebežné 
Špecializačné- 

inovačné 
Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie vedúcich 
pedagog. zamest. 

  začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 
  2 2         1 1     
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príloha č. 2 
 

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta v Bratislave 
Konferenčná správa 

Školský rok 2013/2014       
Polrok: druhý       
POČTY Spolu 
prijatí žiaci 565 
rozšírené vyučovanie 6 
Žiaci ku d ňu konf. 565 
chlapcov 220 
dievčat 338 
CELKOVÝ PROSPECH PV P N NK ZH NH 

1 82 5 0 0 557,5 0 
2 67 11 0 0 465 0 
3 52 10 0 0 363 0 
4 34 20 0 0 407 0 

1. r. 2.č. 32 11 0 0 279 0 
2. r. 2.č. 33 12 0 0 337,5 0 

7 17 7 0 0 177 0 
Súčet I. stupe ň 317 76 0 0 2586 0 

1 24 4 0 0 108,5 0 
2 13 2 0 0 52 0 
3 14 2 0 0 49 0 
4 14 2 0 0 53,5 0 

Súčet II. stupe ň 65 10 0 0 263 0 
1 41 3 0 0 149,5 0 
2 23 1 0 0 110,5 0 
3 11 0 0 0 49,5 0 
4 14 2 0 0 33,5 0 

Súčet ŠPD 89 6 0 0 343 0 
Celkom 471 92 0 0 3192 0 

       

Prípravné štúdium spolu dievčat chlapcov 

počet žiakov prípravného štúdia "A" 1.r 19 12 7 

počet žiakov prípravného štúdia "A" 2. r 9 4 5 

počet žiakov prípravného štúdia "B"  34 12 22 

Celkom 62 

       

Celkový počet žiakov 625 

       

Vysvetlivky PV prospel s vyznamenaním  

 P prospel  

 N neprospel  

 NK neklasifikovaný  

 ZH zameškané hodiny  

 NH neospravedlnené  

       

Dátum klasifikačnej konferencie : 18.06. 2014    Vypracovala: Mgr. Miroslava Paulová 
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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Základnej umeleckej školy, Radlinského 53 v Bratislave 
za školský rok 2013/2014 

 
 
I. Základné informácie o škole/ŠZ 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa:Podjavorinskej 9, 81103 Bratislava  
Kontakty: P.O.BOX 25/81499 Bratislava 

tel.: 02-55564405,  0910907760       
fax: 02-55564405 www: zusvytvarka.eu       
e-mail: zusvytvarka@gmail.com 

 
b)Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: Lenka Hlávková, akad. mal. 
Volebné obdobie: 2012-2017      
 
c)Údaje o rade školy  
Členovia RŠ : PhDr. Eva  Smolíková za radu rodičov pri ZUŠ – predsedkyňa RŠ 

Mgr. Art. Mário Domček za pedagogických pracovníkov - člen RŠ  
Ing. Erika Kováczová - členka RŠ 
MUDr. Peter Osuský CSc. za zriaďovateľa- člen RŠ  
Elena Gubičová za nepedagogických zamestnancov - tajomník RŠ  

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2013/2014: 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
Rozpočet školy, jeho čerpanie 
Školský vzdelávací program 
Koncepcia rozvoja školy do roku 2014 
 
d)Iné poradné orgány riaditeľa školy/ŠZ 
Pedagogická a umelecká rada. August, september, november, január, február, apríl, jún. 
klasifikácia žiakov a aktuálne problémy a akcie. 
 
II. Údaje o žiakoch školy k termínom 15. 9. 2013 a  k 30. 6. 2014  
 
a) Údaje o počte žiakov v ZUŠ 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2013 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
        z toho deti MŠ  
Výtvarný odbor 173 žiakov 
Prípravné štúdium 10 žiakov 
I.stupeň 92 žiakov 
II.stupeň   54 žiakov 
ŠPD 17 žiakov 
absolventi k 30.6.2014 4 žiaci 
Spolu stav k 30. 06. 2014 174 žiakov 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2013 88 žiakov 
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b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
V školskom roku 2013/2014 ukončilo štúdium s vyznamenaním 151 žiakov a študentov. 
Dobrá úroveň pripravenosti našich žiakov a študentov sa preukázala aj v prijatí našich 
frekventantov pre budúci školský rok na stredné odborné školy s umeleckým zameraním 
6 žiaci  
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.09.2013: 
Na škole pracovali 4 pedagogickí pracovníci. z toho jeden na nižšiu vyučovaciu povinnosť 
a dvaja na vyššiu vyučovaciu povinnosť.  
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15.09.2013 
Na škole pracovali 3 nepedagogickí pracovníci. Z toho  jeden na viac kumulovaných 
pracovných činností a jeden na dohodu o pracovnej činnosti. 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci ZUŠ 
Fyzický  počet Prep. počet Fyzický  počet Prep. počet 

  4 3,52 3 
                     
3 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Na škole pracovali 4 pedagogickí pracovníci s vysokoškolským vzdelaním II stupňa. a všetci 
spĺňajú aj pedagogický kvalifikačný predpoklad. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
Vyhodnotenie a komentár. 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávani
e začalo 

Uvádzanie do praxe     
Priebežné      
Špecializačné inovačné 2 2   
Špecializačné kvalifikačné 1 1   
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

    

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

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Výstava absolventov 
2012/2013 (september 
2012) v Staromestskej  
knižnici 

 Kvalitná prezentácia našich žiakov- absolventov I. 
a II. Stupňa vzdelávania  na verejnosti.  
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Reprezentatívna výstava 
žiackych prác k 55. výročiu 
školy (jún) v Justiho sieni 
Primaciálneho paláca 

 Kvalitná prezentácia našich žiakov a študentov na 
verejnosti  
Úspech u detí, rodičov a širokej verejnosti. 
Vysoká návštevnosť a odkazy v návštevnej knihe 

Výstava absolventov 
2013/2014 (júl - august 
2014) v Staromestskej  
knižnici 

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

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

Názov projektu Počet účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa 
aktivity, umiestnenie 
žiakov 

GMB mesta Bratislavy Zvuky farieb 33 žiakov 2 ocenenia 

Mestská knižnica v 
Bratislave 

Bratislava moje mesto 
2014 

8 žiakov 2x III. miesto 

ZUŠ M. P. Bohúňa Bohúňova paleta 2014 9 žiakov  

 Prečo som na svete rád 1 žiačka  

SZUŠ Prokofievova Jablko 27 žiakov  

Spoločnosť Michala 
Bosáka, Prešov 

Bosákova škola 15 žiakov 4 ocenenia 

Knižnica Piešťany Danka a Janka 15 žiakov  

 Rodina 6 žiakov  

NOC Bratislava Výtvarné spektrum 1 študent 1 ocenenie 

Magistrát hl. m. SR 
mesta BA 

Vianočné tvorivé dielne   

Magistrát hl. m. SR 
mesta BA 

Bratislava pre všetkých 
Námestie detí – 
výstavka a dielne BA 

 

Vyhne 2013 Tvorivé dielne 
animovaného filmu 
„Hudba a obraz vo 
filme“ Vyhne 2013 

1 žiačka 

  
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
Po 8 rokoch sú naše priestorové i svetelné podmienky na požadovanej vyhovujúcej úrovni. 
Od 1. 9. 2013 pôsobíme v zrekonštruovaných školských priestoroch.  Materiálno-technické 
zabezpečenie na dobrej úrovni pre kvalitatívne plnenie školského vzdelávacieho programu 
školy. 
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2013 

6. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 110097,85 € 
7. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 11503,50 € 
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8. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   
9. Iné finančné prostriedky: 0 

 
IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
Škola sa  úspešne etablovala v nových priestorových podmienkach a po malých nedostatkoch 
po rekonštrukcii v budove plynule pokračovala s výučbou vo všetkých výtvarných 
disciplínach. Viac sa v tomto školskom roku venovala práci v oblasti farebnej grafiky, 
počítačovej grafiky, od prvotnej prípravy až po definitívnu podobu adjustácie. Plne naplnila  
koncepčný zámer pre daný školský rok. 
 
X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 
Silné stránky:  

1. Odborná profesionalita pedagogického zboru 
2. Dobré ekonomické hospodárenie 
3. Získanie nového, stabilného, adekvátneho priestoru v lokalite Staré mesto 
4. Kvalitné a v niektorých oblastiach nadštandardné technické vybavenie školy  
5. Dobrá technologická vybavenosť  
6. Ponuka nových materiálových a technologických postupov 

Slabé stránky: 
1. chýba nová zriaďovacia listina  

 

Príležitosti: 
 

1. Získanie nového, stabilného, adekvátneho priestoru v lokalite Staré mesto 
2. Nová zriaďovacia listina 
3. Verejné prezentácie a súťaže 

 
   Hrozby:  
 

1.  Nerovné podmienky pre vznik a pôsobenie verejných ZUŠ  a súkromných  ZUŠ 
na území Bratislavy. 

a) Finančná podpora ZUŠ a SZUŠ 
b) Nekontrolovaná expanzia SZUŠ na základné školy - dostupnosť pre deti 
2. Pokles demografickej krivky 
3. Celková finančná a sociálna nestabilita 

 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí: 6žiaci  
 
 



 19 

XI.  Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
Od 1. 9. 2013 pôsobíme v zrekonštruovaných školských priestoroch  na Radlinského 53, čím 
sa výrazne zlepšili naše priestorové i svetelné podmienky pre výtvarnú činnosť. 
 
2. Spolupráca školy  
 
3.1. Spolupráca s rodičmi detí  
Škola v spolupráci s Rodičovskou radou zorganizovala reprezentatívne školské výstavy:  
- výstavu absolventských prác v Staromestskej knižnici na Panenskej 1,  
- tvorivé vianočné dielne Justiho sieň Primaciálny palác ( finančné krytie )   
- tvorivé dielne na Námestí detí ( finančné krytie ) 
- vecné dary absolventom školy ( finančné krytie ) 
- reprezentatívnu výstavu k 55. výročiu školy v Justiho sieni Primaciálneho paláca. 
 
3.2. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
 
Tvorivé vianočné dielne Justiho sieň Primaciálny palác (december 2013) 

Tvorivé dielne na Námestí detí  pri príležitosti dní Bratislava pre všetkých (apríl 2014) 

Spolupráca pri príprave akcie organizovanej parlamentom mladých- zapožičanie maliarskych 
stojanov.  
 

3.3. Spolupráca s inými organizáciami 
 
Staromestská knižnica – pravidelné výstavy 
Spoločnosť Downovho syndrómu  na Slovensku - spolupráca pri príprave akcie organizovanej 
menovanou organizáciou- zapožičanie maliarskych stojanov 
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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského,  Laurinska 20 v Bratislava 
za školský rok 2013/2014 

 
 

1.  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE  
 

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

   za pedagogických zamestnancov 
Gabriela Badinová   
Renáta Beňovičová                      

 za nepedagogických zamestnancov 
  Eva Janáková   

za zriaďovateľa – magistrát 
  Elena Poláková – vedúca odboru  ŠKaŠ         

Anna Dyttertová- poslankyňa  
Miroslava Babčanová – poslankyňa MZ    

   František  Török . prof. Konzervatória  
 
V školskom roku 2013/2014 zasadala RŠ trikrát 
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Vyjadrovala sa k základným bodom programu: 
 
• Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ 

v školskom roku 2012/13 
• Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2012 
• Návrh rozpočtu na rok 2013 
• Stav počtu žiakov k štatistickému zberu – september 2013 
• Čiastočná úhrada nákladov so štúdiom za 1. polrok 2013 
• Dôstojné ukončenie 60 výročia založenia školy 
• Plán práce na škol. rok 2013/14 
• Spolupráca pri organizovaní medzinárodného podujatia „Vianočné stretnutia v Európe 

2013“ a Krajskej súťaže Komornej hry renesancie a baroka v marci 2014 
• Návrh Školského vzdelávacieho programu na šk rok 2013/14 
• Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu v škole. 
 
2. INÉ PORADNÉ ORGÁNY RIADITE ĽA ŠKOLY 
 
Pedagogická rada 
 
Pedagogická rada zasadala v šk. roku 2013/14 celkom 10 krát. 
Základnými témami zasadnutí boli: 
• Organizácia školského roka 2013/14 
• Plán práce na školský rok 2013/14 a jeho plnenie 
• Príprava a organizácia koncertnej a súťažnej činnosti školy v šk. roku 2013/14 
• Rozdelenie pracovných úloh 
• Vyhodnotenia 
• Konferencie 
• Schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými dokumentmi 
• Informácie rôzneho charakteru 
 
 
Umelecká rada 
 
Umelecká rada zasadala v školskom roku 6 krát a riešila tieto témy: 
• Vyjadrovala sa k aktuálnym témam vyučovacieho procesu 
• Schvaľovala plán koncertnej a súťažnej činnosti školy v danom šk. roku 
• Riešila požiadavky súvisiace s potrebami školy 

 
 

Predmetové komisie 
 
V ZUŠ Júliusa Kowalského pracovalo v školskom roku 2013/14  komisií. 
• Hra na klavíri, akordeóne a keyboarde 
• Hra na husliach a viole 
• Hra na violončele 
• Hra na dychové nástroje 
• Spev a korepetície 
• Hudobná náuka a kompozícia 
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• Výtvarný odbor 
• Tanečný odbor 
• Literárno-dramatický odbor 
 
PK zasadali najmenej 4 krát ročne a zaoberali sa: 
• Kontrolou výchovno-vzdelávacieho procesu a hospitáciami 
• Riešením aktuálnych úloh a špecifík vlastných odborov 

 
3. ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY 

 (k termínu 15.9.2013 a k 30.6.2014)  
 

3.1  Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch ZUŠ 
 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 9. 2013 ( zvlášť I. stupeň, II. Stupeň a ŠPD) v štruktúre: 

 
Novoprijatí žiaci k 15.9.2013: 
 
Hudobný odbor: 
Prípravné štúdium: 37 z toho deti MŠ: 10 
I. stupeň: 230 
II.stupeň: 27 
ŠPD: 36 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 1 
Spolu žiakov: 330 
 
Tanečný odbor: 
Prípravné štúdium: 18 z toho deti MŠ: 2 
I. stupeň: 66 
II.stupeň: 12 
ŠPD: 15 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0 
Spolu žiakov: 111 
 
 
Výtvarný odbor: 
Prípravné štúdium:2   z toho deti MŠ: 0 
I. stupeň: 69 
II.stupeň: 4 
ŠPD: 1 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0 
Spolu žiakov: 76 
 
 
Literárno-dramatický odbor: 
Prípravné štúdium:0   z toho deti MŠ: 0 
I. stupeň: 38 
II.stupeň: 8 
ŠPD: 3 
Počet žiakov rozšíreného štúdia:0 
Spolu žiakov: 49 
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Spolu stav k 15.9.2013: 566 
 
 
 
 
 
Podľa výkazu o počte žiakov k 30. 6. 2014 ( zvlášť I. stupeň, II. Stupeň a ŠPD) v štruktúre: 

 
   
Hudobný odbor: 
Prípravné štúdium:36  z toho deti MŠ: 14 
I. stupeň: 211 
II.stupeň: 26 
ŠPD: 29 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 1 
Spolu žiakov: 302  z toho absolventi k 30.6.2014  23 (ISCED 1B) 
           11 – 7. roč. I. st., 4.roč.II. st, 4.roč. ŠPD) 
Tanečný odbor: 
Prípravné štúdium: 14 z toho deti MŠ: 3 
I. stupeň: 52 
II.stupeň: 9 
ŠPD: 14 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0 
Spolu žiakov: 89   z toho absolventi k 30.6.2014     4 (ISCED 1B) 
          1 - 7. roč. I. st., 4.roč.II. st, 4.roč. ŠPD) 
 
Výtvarný odbor: 
Prípravné štúdium: 9  z toho deti MŠ: 0 
I. stupeň: 60 
II.stupeň: 2 
ŠPD: 1 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0 
Spolu žiakov: 72 z toho absolventi k 30.6.2014      5 (ISCED 1B) 
           1 - 7. roč. I. st., 4.roč.II. st, 4.roč. ŠPD) 
 
Literárno-dramatický odbor: 
Prípravné štúdium: 0   z toho deti MŠ: 0 
I. stupeň: 28 
II.stupeň: 8 
ŠPD: 0 
Počet žiakov rozšíreného štúdia: 0 
Spolu žiakov: 36 z toho absolventi k 30.6.2014      12 (ISCED 1B) 
           6 - 7. roč. I. st., 4.roč.II. st, 4.roč. ŠPD) 
 
 
Spolu stav k 30.6.2014: 499 žiakov 
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3.2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie pre ZUŠ 
 
Prospeli s vyznamenaním: január 2014  330 
               jún 2014  364 
 
Prospeli:   január 2014  178 
    jún 2014    76 
 
Neprospeli:       január 2014      1 
               jún 2014      0  
  
Neklasifikovaní:   január 2014      0  
       jún 2014      0  
 
 
 V základnej umeleckej škole prevažuje vlastný záujem žiakov o umelecké 
vzdelávanie. Vychádzame z platných učebných plánov a individuálnych predpokladov žiakov 
a tomu zodpovedajú výsledky hodnotenia. Žiakov motivujeme aj slovným hodnotením 
a prezentáciou nadobudnutých vedomostí a zručností na verejnosti. 
V ZUŠ vychádzame zo štvorstupňovej klasifikácie a na základe nej sú žiaci hodnotení. 
 
4. NOVOZALOŽENÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A ICH ZAMERANIE 
 V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014 
 
V školskom roku 2013/14 nevznikli nové študijné odbory. Vyučovací proces prebiehal 
v štyroch študijných odboroch ako v predchádzajúcom školskom roku. 
 
 
 
 
5. PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY  
5.1  Pedagogickí zamestnanci k 15.9.2013 
 
 
 
Študijný 
odbor 
 
 
 
 

 
Fyzický počet 
PZ k 15.9.2013 
 
 
 
 

 
Fyzický počet 
PZ k 30.6.2014 
 
 
 

 
Počet PZ 
s nižšou vyuč. 
povinnosťou 
 
 
 

 
Počet PZ 
s vyššou vyuč. 
povinnosťou 
 
 
 

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

 
HO 

32 
 

33 
 

13 
 

11 
 

5 
 

 
TO 

4 4 
 

3 
 

0 
 

2 
 

 
LDO 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

 
VO 

2 
 

2 
 

1 1 
 

1 
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SPOLU 

39 
 
 

40 
 

17 
 
 

13 
 

8 
 

 
 

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ 
Komentár 
Vyučovací proces V ZUŠ prebiehal pod vedením plne kvalifikovaných pedagogických 
zamestnancov. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ 
Vyhodnotenie a komentár 
V školskom roku 2013/14 absolvovali 2 zamestnanci kvalifikačné vzdelávanie s titulom 
bakalár a 1 zamestnanec s titulom ArtD. 
 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ 
 
 Za dlhoročnú a tvorivú pedagogickú činnosť, vynikajúce výsledky v oblasti 
umeleckého vzdelávania, za prácu s mentálne postihnutými žiakmi v ZUŠ bol pri príležitosti 
Dňa učiteľov ocenený primátorom hlavného mesta Bratislavy pedagóg spevu Mgr. Art. 
Ladislav Neshyba. 
Na stretnutí primátora s talentovanou mládežou mesta Bratislavy bolo udelené ocenenie 
žiačke Júlii Kozákovej za úspešnú reprezentáciu na celoštátnej súťaži muzikálového spevu 
a jej učiteľke Bc. Michale Fidlerovej 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych a medzinárodných podujatiach 
 Naši pedagógovia sa spolu so žiakmi v školskom roku 2013/14 zapojili a zúčastnili na 
mnohých súťažiach celoštátneho a medzinárodného charakteru. Podrobné vyhodnotenie je 
v tabuľke Údaje o aktivitách do ktorých sa škola zapojila. 
5.2 Nepedagogickí zamestnanci školy k 15.9.2013 
 

Nepedagogickí 
zamestnanci  
K 15.9.2013 

 
 
 
 
 

Fyzický 
počet NZ 
 
 
 

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

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

Počet NZ, ktorí 
pracovali na 
vyšší ako 
základný 
pracovný 
úväzok 
 

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

 
8 
 

 
8 
 

 
1 
 
 

 
4 

 
0 
 
 

 
2 

 
 Nepedagogickí zamestnanci školy k 30.6.2014 
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Nepedagogickí 
zamestnanci  
K 30.6.2014 

 
 
 
 

Fyzický 
počet NZ 
 
 
 

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

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

Počet NZ, 
ktorí 
pracovali na 
vyšší ako 
základný 
pracovný 
úväzok 
 

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

 
8 

 
8 

 
1 

 
4 

 
0 

 
2 

    
 

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

Súťaže  
19. 10. 2013 My Dance  Tanečný odbor    1. miesto  
22.11.2013  Muzikálová hviezda    J.Kozáková    1. miesto 
12/ 2013       KPMG    Výtvarný odbor   
                                        Viktória Tomašovičová 1. miesto  
 
6. 12. 2013   Medzinárodný festival  
                         Vianočné stretnutie v Európe   Tanečný odbor Zlaté pásmo 
                         Vokálna skupina Fragila    Zlaté pásmo  
                         Adam Kővér , spev     Strieborné pásmo 
                         Gitarový konsort                    Zlaté pásmo   
                         Dominik Morávek, spev    Strieborné pásmo 
                         Rebeka Kmeťová , spev    Zlaté pásmo      
                        Ján Čapčík, klavír     Zlaté pásmo  
                         Rebekah Lesan, violončelo    Zlaté pásmo 
 
1.12. 2013   Celoštátna prehliadka pantomímy 
                        a pohybových divadiel     LDO 
                                Dagmar Dovalová     3. miesto  

                          Tereza Szomolányiová a Karolína Krajčíková  2. miesto  
                          Tereza Stachová Absolútny víťa  v kategórii „ Súbor“ diplom za 

   scénografiu 
 14./15.03.2014    Krajská súťaž v komornej hre renesancie a baroka   
                              Fatimna  Yehiaová     2. miesto 
 Timothy Lesan     2. miesto 
                             Adam Hladík      2. miesto 
  Rebekah Lesan     2. miesto 
 Hana Riečanská     2. miesto 

 Lea Ondrušová      2. miesto  

                                Absolútny víťazi:  Sláčikové kvarteto Lesan 
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19./20. 03. 2014    Malá Tália  – Senec             LDO   
          
8.04.2013      Celoslovenská prehliadka detských muzikálov Hriňová   
                                 Fatima Yehiaová špeciálna cena poroty za interpretáciu  
11./12.04.2014  Divadelné konfrontácie Pezinok     
                       Čiarový kód LDO      1. miesto pre ZUŠ  

                Tereza Stachová     1. miesto  
                Dagmar Dovalová     2. miesto   
 

15.4.2014     Talent Revúca celoslovenská súťaž kompozície 
                       Gustáv Janočko      1. 
miesto 
  
 
25.04.2014  Top Dancig Topoľčany Tanečný odbor Pochvalné uznanie  
  
 
3.5.2014  Talenty pre Európu Dolný Kubín 
   Medzinárodná súťaž 
                       Rebekah Lesan, violončelo    5. miesto 
 
6./ 8. 06 2014  Celoslovenská súťaž Tisovec 
                       Tereza Stachová Diplom za herecký  výkon 
                      Čiarový kód LDO     2. miesto  a  postup  
                                 na celoštátnu  prehliadku Scénická  žatva v Martine 
 
06.6. 2014  Medzináronáj súťažnáj prehliadka J. von Beliczayho  
                       Jakub Mitrík,Martin Dinka,  
                      Jakub Ratajík, Gorazd Králik    Bronzové pásmo  

     Spolu 14 súťaží 
   . 
    Akcie pre iné organizácie 

11. 11. 2013  BKIS – BA – Odovzdávanie cien pre športovcov 
                            Vianočné dielne v Primaciálnom paláci – Magistrát hlavného mesta 

14. 12. 2013  Tanečný odbor – Vianočné vystúpenie – Magistrát hlavného mesta 
17. 12. 2013  Želaj si s mestom – pre Magistrát hlavného mesta 
20. 3. 2014   Prezentácia knižnice A. Habovštiaka 
26. 4. 2014   Bratislava pre všetkých – Magistrát hlavného mesta 
2. 5. 2014    Zelené námestie – Magistrát hlavného mesta 

      Spolu 7 podujatí 
 
6.2 Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola 
 
   Verejné podujatia ZUŠ 

28. 10. 2013  Prvý verejný koncert 
25. 10. 2013  muzikál Africké rozprávky 
27. 11. 2013  muzikál Africké rozprávky 
26. 11. 2013  verejný koncert V očakávaní zimnej nálady 
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05. 12. 2013  Galakoncert Vianočné stretnutia v Európe 
06. 12. 2013  Koncert vo Viedni v rámci Vianočných stretnutí v Európe 
18.-19. 12. 2013  Vystúpenie na vianočných trhoch  
12. 12. 2013  Tanečný odbor – Vystúpenie v Primaciálnom paláci 
13. 12. 2013  Výtvarný odbor – Vianočné dielne 
10. 01. 2014  Tanečný odbor – Vystúpenie na ZŠ Matky Alexie 
21. 01. 2014  Novoročný koncert 
09. 02. 2014  Hopsa, hor´sa 
13. 02. 2014  Dom kultúry Pezinok – Koncert komornej hudby 
19. 02. 2014  Valentínsky koncert 
22. 02. 2014  Tanečný odbor – Ples v Barónke 
25.-26. 02. 2014  Koncert malých hudobníkov 
07. 03. 2014  Koncert k MDŽ  
28. 03. 2014  Učiteľský koncert 
07. 05. 2014  Rodinný koncert 
20. 05. 2014  Koncert dychového odboru 
27. 05. 2014  Verejný absolventský koncert 
29. 05. 2014  LDO – Verejné absolventské predstavenie 
11. 07. 2014  Záverečný koncert HO 
16. 07. 2014  Otvorená hodina pre prípravné štúdium Mgr. Gabriely Badinovej 
18. 07. 2014  Koncert populárnej hudby 
20. 07. 2014  Záverečný koncert TO a LDO 

     Spolu 26 vystúpení 
 
 
6.3 Iné aktivity pedagógov  
 
Husľový seminár Éva Szilly Ácné ZUŠ Sklenárova    4 
pedagógovia 

 
Členstvo v medzinárodnej porote 
Vianočné stretnutia v Európe       1 pedagóg 

 
Prezentácia a metodický seminár k učebnici Krajina Hudba a jej obyvatelia 
pre predškolskú hudobnú náuku Mgr. Gabriely Badinovej   20 pedagógov 
 
6.4 Projekty školy 
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7. VÝSLEDKY INŠPEK ČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
 ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU   
 
V školskom roku 2013/14 sa na ZUŠ Júliusa Kowalského neuskutočnila Štátna školská 
inšpekcia. 
 
8. VÝSLEDKY FINN ČNEJ A EKONOMICKEJ KONTROLY  VYKONANEJ 
ÚTVAROM MESTSKÉHO KONTROLÓRA HL. MESTA SR BRATISLAV Y 
  
V školskom roku 2013/14 sa na ZUŠ Júliusa Kowalského neuskutočnila finančná kontrola. 
 
9. PRIESTOROVÉ A MATRIÁLNO - TECHNICKÉ PODMIENKY ŠK OLY  
 
V školskom roku 2013/14 pracovala ZUŠ Júliusa Kowalského na 3 pracoviskách: 
Centrálnym pracoviskom je budova na Laurinskej ulici 20, kde má školy k dispozícii 3 
poschodia nad divadlom P.O.Hviezdoslava. V týchto priestoroch má škola 22 tried na výučbu, 
koncertnú sálu, zborovňu, technickú miestnosť výtvarníkov. Pracujú tu všetky 4 odbory – 
hudobný, tanečný, výtvarný a LDO. V týchto priestoroch pracuje aj špeciálna trieda pre deti 
s telesným a mentálnym postihnutím. 
Technická kvalita priestorov je  dostačujúca, s výnimkou zatekania okien a zásadného 
problému – nefungujúceho výťahu. Ten sa snažíme riešiť v spolupráci s nájomcom priestorov 
– BKIS hľadaním fiančných možností na opravu výťahu. Otázka výťahu je pre nás zásadná, 
nakoľko okrem náročného vynášania materiálu potrebujeme výťah predovšetkým pre telesne 

Vyzývateľ na 
predkladanie, resp. 
vlastný projekt školy 

Názov projektu Cieľ projektu 
a cieľová skupina 

Termín 
začatia 
a realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

ZUŠ Júliusa 
Kowalského 

Krajská súťaž komornej hry 
renesancie a baroka 

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

14.-
15.3.2014 

ZUŠ Júliusa 
Kowalského ako 
spoluorganizátor 

Vianočné stretnutia v Európe 
Medzinárodný projekt 

Prehliadka 
národných kultúr, 
folklórnych 
a popových žánrov 

2.-6.12.2013 

ZUŠ Júliusa 
Kowalského ako 
spoluorganizátor 

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

Vytvorenie 
aktívneho 
umeleckého 
priestoru pre deti 
a mládež so 
špeciálnymi 
potrebami 

25.11. 2014 
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postihnutých žiakov a ich rodičov, ktorí musia znášať veľkú námahu dochádzkou na 
vyučovanie. 
Elokované pracovisko na Šancovej 39 má škola ako zverený majetok zriaďovateľom. Po 
viacerých opravách je tento priestor s 3 tanečnými sálami v dostačujúcom stave s potrebou 
výmeny okien, čo opakovane žiadame v kapitálových výdavkoch. V júli 2014 sme však dali 
prednosť akútnej oprave zadnej steny budovy, nakoľko po návalom daždi padla omietka 
ohrozujúca obyvateľov priľahlých obytných domov.  
Elokované pracovisko na ZŠ Dubova 1 je našim dlhoročným pracoviskom hudobného 
odboru. Škola má k dispozícii 6 tried v ktorých má umiestnené piana a klavír. Spolupráca 
s ZŠ je dlhodobo vynikajúca. 
Materiálno-technické zabezpečenie školy je na dobrej úrovni, nástrojové vybavenie priebežne 
dopĺňame z fondu Rodičovského združenia. V školskom roku 2013/14 sme podľa plánu a 
koncepcie školy realizovali nákup zvukovej techniky, ktorá je potrebná na dlho očakávaný 
štart nového odboru – Základy zvukovej tvorby.  
V školskom roku 2013/14 sme získali od mesta klavírne krídlo Yamaha, čo vysoko skvalitnilo 
úroveň koncertnej činnosti a dáva nám nové možnosti pre realizáciu projektov klavírneho 
odboru. 
V školskom roku 2013/14 škola stratila elokované pracovisko na ZŠ Matky Alexie z dôvodu 
nedosiahnutia dohody vo veci  výšky nájomného s vedením ZŠ a cirkvi. Prišli sme o možnosť 
poskytovať hudobné vzdelanie žiakom tejto školy, čo predovšetkým rodičia žiakov nižších 
ročníkov ZŠ označili za vážnu stratu.    

 
 

10. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPE ČENIE  
VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY V ROKU 2013 

 
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 
Rozpočet na rok 2013 bol škole schválený vo výške:  480 037 € v tom školné 39 000 € 
Úprava rozpočtu:         502  820 € v tom  51 584 € 

 Z toho:  630 bežné výdavky:       76 184 €  
     610      mzdy,platy a ost. vyrovn.    305 220 € 
    620      odvody, poistné...     113 176 €  
    Kapitálové výdavky 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :  51 584 € 
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške :    0    
V roku 2013 sme neprijímali vzdelávacie poukazy, nakoľko ich rodičia po informácii, že nie 
sú náhradou platby školného využili ich na iné aktivity. 
Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 
V roku 2013 sme získali od rodičov 14 956,02 €. 
 
Iné finančné prostriedky:  

V roku 2013 sme nezískali žiadne iné finančné prostriedky (granty, dary) 
 
 
 
11. CIELE KTORÉ SI ŠKOLA UR ČILA V KONCEP ČNOM ZÁMERE ROZVOJA 
ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014  A VYHODNOTENIE PLNE NIA 
 
Pre školský rok 2013/14 si škola v koncepčnom zámere stanovila tieto ciele: 
 



 31 

1 Spoluprácou pedagógov, žiakov a rodičov zrealizovať dôstojné a umelecky kvalitné 
oslavy 60. výročia školy v roku 2013 
 
1.1  Vytvoriť dramaturgiu podujatí, rozdelenú do celého roku 2013 tak, aby hlavné 
podujatie a oslavy korešpondovali s 10. výročím úmrtia  Júliusa Kowalského, t.j. máj - jún  
(J. Kowalski zomrel 2.6. 2003 ) 
Plnenie: 
Táto úloha bola splnená v plnom rozsahu. K 60. výročiu školy boli v priebehu roku 2013 
realizované podujatia – 12 koncertov, 2 galakoncerty, vernisáž výstavy, tanečné soiré, 
premiéra muzikálu Africké rozprávky, stretnutia s bývalými pedagógmi školy. 
 
1.2 V decembri 2013 uviesť premiéru pôvodného autorského diela pedagógov školy, na 
ktorom realizačne spolupracujú všetky odbory školy. 
Plnenie:   
Premiéra muzikálu bola realizovaná už v 6. 2013, reprízy v októbri, novembri a decembri 
2013. 
 
2. Zabezpečiť účasť orchestra Cantilena na súťaži v Neerpelte (Holansko) 
 
2.1 Vypracovanie projektu pre prihlásenie sa do grantového systému Ministerstva kultúry SR 
november 2012 
2.2 Príprava materiálu na súťaž, verejná prezentácia orchestra s týmto materiálom – január 
2013 
Plnenie: 
Táto úloha bola zrušená v marci 2013 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
 
3. Získanie grantov na nákup koncertného krídla 
Plnenie: 
Klavírne krídlo sme získali z finančných prostriedkov zriaďovateľa v novembri 2013 
 
4. Otvorenie odboru mediálnej tvorby 
 
4.1. Získanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta a 2 % daní na nákup techniky - 
vybavenie štúdia, kamery, zvuková technika, projektory, režijný pult. 
Plnenie: 
Časť finančných prostriedkov získaných z 2% z daní fyzických a právnických osôb sme 
vyčlenili aj na nákup zvukovej techniky, ďalší nákup sme presunuli na rok 2014. 
 
4.2 Zabezpečenie odborných pedagógov pre odbor – kameraman, zvukár, režisér. 
Plnenie: 
Máme pripraveného pedagóga na čiastočný vyučovací úväzok 
 
4.3. Propagácia a otvorenie odboru pre školský rok 2014/2015 
Plnenie: 
V školskom roku 2014/15 začíname s vyučovaním zvukovej tvorby ako nepovinným 
predmetom pre žiakov speváckych tried a LDO. 
 
4.4. Dohodnúť prihraničnú  spoluprácu so školami podobného typu v Maďarsku a Rakúsku, 
s ktorými chceme tvoriť spoločné projekty koncertné a konzultačné.   
Plnenie:  
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Keďže sme v roku 2012 začali spoluprácu na projekte Vianočné stretnutia v Európe s spolu 
s NP CSKP Jekaterinburg Rusko , ktorý je autorom projektu, orientujeme svoje aktivity na 
hľadanie spolupráce s Vianočné stretnutia v Európe spolu s ,  Kultúrnym centrom Bielorusko, 
DMChŠ Kazachstan, Českou republikou a Ruským s kultúrnym domom vo Viedni. 
 Naďalej spolupracujeme na koncertných a pedagogických projektoch so ZUŠ 
Jaroslava Kvapila v Brne a ZUŠ Jozefa Suka v Benešove 
 
 
12. OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDK Y 
A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY  ÚROVE Ň VZDELÁVANIA, 
NÁVRHY A OPATRENIA 

 
 
 
            SILNÉ STRÁNKY 

• Kvalitné vyučovacie priestory, 
veľkosťou aj vybavenosťou 

• Škola je plno organizovaná so 
všetkými štyrmi odbormi 

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

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

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

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

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

• Škola organizuje dlhodobo kvalitnú 
komornú súťaž renesancie a baroka 

• Škola je sídlom 
a spoluorganizátorom 
medzinárodného projektu Vianočné 
stretnutia v Európe spolu s NP 
CSKP,Jekaterinburg Rusko,  
Kultúrnym centrom Bielorusko, 
DMChŠ Kazachstan Českou 
republikou  

 
               SLABÉ STRÁNKY 

• Plne obsadené priestory školy 
neumožňujúce prijímať viac žiakov  

• strata elokovaného pracoviska 
• chýbajúci funkčný výťah v budove 

na Laurinskej ulici 
• Nedostatok finančných prostriedkov 

na adekvátne ocenenie učiteľov 
a nepedagogických zamestnancov 
formou odmien a osobných 
príplatkov 

 
 
 
 
 
 
 
     Návrhy opatrení: 
 

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

• Elokované pracoviská budeme 
naďalej hľadať v okolí centrálnej 
budovy tak, aby sme viac 
sprístupnili umelecké vzdelávanie 
aj žiakom nižších ročníkov 
a žiakom zo vzdialenejších škôl. 
Je to však aj podmienené 
zastavením bezbrehého 
schvaľovania rýchlokvaseným 
súkromným ZUŠ, ktoré svojou 
nekvalitou vzdelávania 
znehodnocujú naše dlhoročné 
snahy. 
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• Ruské kultúrne centrum Viedeň 
• Škola dosahuje veľmi dobré výsledky 

pri prijímaní žiakov na vyššie 
odborné umelecké školy 

 
 
                  PRÍLEŽITOSTI 
 

•   Priebežná modernizácia a doĺňanie 
materiálno-technického zázemia 
školy 

•  Nadväzovanie aktívnej spolupráce 
so školami na Slovensku aj 
v zahraničí 

•  Tvorba projektov a participácia na 
projektoch 

•  Získavanie grantov a sponzorskej 
pomoci 

•  Pravideľná medializácia 
a zviditeľňovanie školy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                    RIZIKÁ 
 

•    Nepostačujúce finančné 
ohodnotenie pedagógov 

•    Dopad legislatívy štátu na 
financovanie štátnych ZUŠ 

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

pracoviskách poškodzuje štátne 
ZUŠ proti súkromným, čo sa 
odráža na strate v počte žiakov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA ĎALŠIE  ŠTÚDIUM 
A VÝKON POVOLANIA 
 
Žiaci prijatý na stredné umelecké školy  a VŠMU 
 
1 . Monika Bodoóva – Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby 
 
Odbor : Fotografický dizajn 
 
2 . Dominik Keszi - Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 
 
3 . Anna Lesan - Mimoriadne štúdium – Štátne konzervatórium Bratislava 
 
- Odbor hudobný 
 
4 . Jenifer Lesan - Mimoriadne štúdium – Štátne konzervatórium Bratislava 
 
- Odbor hudobný 
 
5. Rebeca Lesan - Mimoriadne štúdium – Štátne konzervatórium Bratislava 
 
 - Odbor hudobný 
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6 . Jackob Lesan - Cirkevné konzervatórium Bratislava – Odbor hudobný 
 
7 . Tereza Stachová - Cirkevné konzervatórium Bratislava – Odbor herecký 
 
8. Ondrej Hraška - VŠMU Bratislava – Filmová fakulta – Odbor filmová réžia 
 
 - Odbor herectvo 
 
14. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE 
14.1 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole  
           
V školskom roku 2013/14 sa na ZUŠ Júliusa Kowalského neuskutočnila kontrola 
Regionálneho úradu verejného zdravotníéctva. 
 
14.2 Spolupráca školy 
 
Spolupráca s rodičmi žiakov 
 
Hlavnou oporou školy sú finančne aj morálne rodičia, ktorí svoj záujem o školu prejavujú 
nielen návštevou podujátí, „povinnými“ platbami do fondu rodičov, ale predovšetkým 
dlhoročnou pomocou pri mimoriadnych potrebách a to či už finančne, alebo aj inak 
materiálne. Rovnako vo veľkej miere poskytujú našej škole 2% svojich daní, čo nám často 
umožňuje zvýšiť kvalitu a komfort vzdelávania. Vzájomná dôvera je postavená na čistých 
finančných vzťahoch a prehľade financovania. 
 
Spolupráca s právnickými osobami 
 
Priebežne sa nám darí  získavať neveľké granty, ktoré sú väčšinou prísne účelovo viazané. 
 
Spolupráca s mestskými organizáciami 
 
Spolupráca so zriaďovateľom školy – magistrátom hl. mesta Bratislavy sa výrazne zlepšila 
v operatívnosti krízových aj nárazových problémov školy, v snahe riešiť dlhodobé problémy 
koncepčne, nie prvoplánovo. Osobitne ďakujeme Komisii pre školstvo, ktoré je 
v posledných rokoch pre nás reálnou oporou. Spoluprácu na kultúrnych a spoločenských 
projektoch hlavného mesta aj mestských častí považujeme za samozrejmosť dobrých 
vzájomných vzťahov. 
 
 
Iná spoluprác 
Dlhodobo spolupracujeme s Konzervatóriom v Bratislave, pre ktoré sme praktickým 
pracoviskom praxe študentov, rovnako spolupracujeme aj VŠMU, ktorej študenti pedagogiky 
tanca navštevujú prax na pracovisku na Šancovej ulici 
 
Propagáciu školy realizujeme prostredníctvom webovej stránky, fotodokumentácie, výrobou 
CD a DVD našich projektov, spoluprácou s televíziami Markíza, Joj, RTVS, Staromestskými 
novinami apod. 
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Ďakujem všetkým pedagogickým zamestnancom školy za kvalitný výchovno-vzdelávací 
proces, za kvalitnú a zdravú školskú klímu v školskom roku 2013/14. Ďakujem 
nepedagogickým zamestnancom za príkladné zabezpečovanie prevádzky školy 
v ekonomických, personálnych ale aj technických potrebách školy. Ďakujem magistrátu hl. 
mesta Bratislavy, odboru školstva, kultúry a športu  za podporu, pomoc, reálnu aj morálnu, 
Rade školy za aktivitu a mimoriadne veľké ďakujem patrí Rade rodičov. 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5 v Bratislave  za 

školský rok 2013/2014 
 
 
 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy:  Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera 
Adresa: Sklenárova 5, 821 09  Bratislava  
Kontakty: 

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

 
b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa:  Mgr. Erika Fáberová 
Volebné obdobie:  od 1. 7. 2009 – do 30.6.2014       
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
   Mgr. Helena Kopsová, štatutárny zástupca riaditeľky 
   Mgr. art. Daniela Schredlová, zástupca riaditeľky 
    
 
c) Údaje o rade školy  
Členovia RŠ: 

1. Doc. PhDr. Martin Šmatlák – za rodičov, predseda 
2. PhDr. Alžbeta Rajterová – za zriaďovateľa 
3. Ing. Jarmila Tvrdá – za zriaďovateľa 
4. Ing. Erika Pisarčíková – za zriaďovateľa 
5. PhDr. Patrik Guldan – za zriaďovateľa 
6. Ing. Silvia Bobocká – za rodičov 
7. Ing. Janeta Hantabálová – za rodičov 
8. Mgr. Jana Prágerová – za rodičov 
9. PaedDr. Andrea Adamcová – za pedagogických zamestnancov 
10. Mgr. Katarína Reháková – za pedagogických zamestnancov 
11. Ladislav Lacika – za nepedagogických zamestnancov 

 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2013/2014: 
Rada školy sa v uvedenom školskom roku vyjadrila (na zasadnutiach a elektronicky) 
k nasledovným dokumentom:   
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ za 
    šk.r.2012/2013 
2. Školský vzdelávací program na školský rok 2013/2014 
3. Návrh rozpočtu školy na roky 2014-2017 
4. Plán práce školy na školský rok 2013/2014 
5. Správa o hospodárení k 31.12.2013  
6. Pedagogicko-organizačné zmeny v školskom roku 2013/2014 
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7. Výberové konanie na pozíciu riaditeľ ZUŠ Ľudovíta Rajtera 16. 4. 2014 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
Umelecká rada zasadala: 9.10., 20.11., 11.12., 22.1., 12.2.,  12.3., 16.4., 14.5. a 18.6. 
Umelecká rada preberala riešenie aktuálnych tém a problémov,  prípravu plánu práce školy, 
prípravu Školského vzdelávacieho programu, hodnotenie práce jednotlivých predmetových 
komisií, informovanie vedenia školy o skutočnostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím 
procesom a inými otázkami, informovanie riaditeľkou školy o zásadných skutočnostiach 
týkajúcich sa existencie a umeleckého smerovania školy. 
Pedagogická rada zasadala: 10.9., 20.11., 22.1., 16. 4. a 18.6.  
Pedagogická rada na svojich zasadnutiach schvaľovala Plán práce školy, ŠkVP pre daný 
ročník a Plán kontinuálneho vzdelávania. Prerokovala tiež klasifikáciu a hodnotenie žiakov. 
Po každom zasadnutí prijala uznesenia, potrebné opatrenia a priebežne reagovala na 
vzniknuté otázky, či problémy. 
Predmetové komisie zasadali: 11.-13.11., 13-15.1., 8.-10.4. a 9.-11.6. 
Predmetové komisie participovali na rozhodovacej, výkonnej a kontrolnej činnosti vedenia 
školy, prijímali vlastné opatrenia, organizovali vlastné činnosti a realizovali kompetencie 
zverené vedením školy. Vypracovali svoj plán činnosti s primeraným množstvom úloh. Boli 
garantom odbornej úrovne v príslušnom študijnom zameraní. Na svojich zasadnutiach 
zaoberali tvorbou ŠkVP, riešením problémov v jednotlivých triedach,  prípravou 
a plánovaním verejných podujatí, účasťou žiakov na súťažiach, prehliadkach a výstavách, 
tvorili dramaturgiu prehrávok jednotlivých ročníkov, zaoberali sa vzdelávaním a odborným 
rastom pedagógov. 
 
II. Údaje o žiakoch školy   
 
 

Žiaci ZUŠ 
          

Údaje o počte žiakov k 30.06.2014  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  Údaje o počte žiakov k 30.06.2014 /žiak je len raz zapo
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera 101 278 18 456 0 853  403 385
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Absolventi ZUŠ 

          

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2014  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  
Údaje o počte absolventovch k 30.06.2014 absolvent je len raz 

započítaný/
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera 7 34 0 67 0 108  65 41
          
2 absolventi sú započítaní 2 x         
          
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch  

Noví žiaci ZUŠ 

           
Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2014  

z toho žiakov v jednotlivých  
odboroch  

Údaje o počte nových žiakoch k 15.9.2014 /je len raz 
započítaný/ 

ZUŠ 
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Poč

1 2 3 4 5 6 7  8 9 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera 6 39 11 61 0 117  59 53 
           
           
           
2 novoprijatí v individuálnej forme vyučovania sú započítaní 2 x      
3 novoprijatí v skupinovej forme vyučovania sú započítaní 2 x      
 
Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie (novozaložené 
oddelenia, záujmové útvary) v školskom roku 2013/2014 

Literárno-dramatický odbor – novozaložený odbor, otvorený od 1. 9. 2013, vedenie – 
Michaela Čobejová, zameranie - najmladší z odborov vedie žiakov k základom tvorivých 
činností ako je dramatika, pohyb, reč, prednes a ďalšie. Tento syntetizujúci odbor podporuje 
harmonický rozvoj žiakov. 
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III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy  
 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2013 
     
     

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
ZUŠ 

Fyzický  počet Prep.počet Fyzický  počet Prep. počet 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera 47 39,6 9 6,2 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Kariérový stupeň: 
 a/ začínajúci pedagogický zamestnanec – 1 
 b/ samostatný pedagogický zamestnanec –  34  
 c/ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou – Mgr. Helena Kopsová, PaedDr. 
Andrea Adamcová, PaedDr. Gabriela Balažovičová, Mgr. Dobromila Baloghová, Mgr. art. 
Yvona Čižmárová, PaedDr. Radoslava Füllerová, Mgr. art. Alena Lakatošová,  
PaedDr. Angela Vargicová, Mgr. Sylvia Viskupová,  PaedDr. Milan Zahradník 
 d/ pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou – Mgr. art. Lucia Papanetzová ArtD., 
Mgr. art. Katarína Kleinová, ArtD.,   
 
Kariérové pozície: 
 a/ pedagogický zamestnanec špecialista triedny učiteľ: 43 
vedúci predmetových komisií: 
Anna Štrbková - oddelenie klávesových nástrojov 
Mgr. Katarína Reháková – oddelenie dychových a bicích nástrojov 
Mgr. Renáta Klempárová -  oddelenie  strunových nástrojov  
Mgr. Vladimír Zajíc -  oddelenie hudobno– teoretických predmetov 
PaedDr. Angela Vargicová – spevácke oddelenie 
Mgr. art. Yvona Čižmárová – tanečný odbor 
PaedDr. Radoslava Füllerová – výtvarný odbor 
 b/ vedúci pedagogický zamestnanec: 
štatutárny zástupca školy - riaditeľka školy: Mgr. Erika Fáberová 
štatutárny zástupca riaditeľa: Mgr. Helena Kopsová 
zástupca riaditeľa: Mgr. art. Daniela Schredlová 
Školský rok 2013/2014 bol zabezpečený hore uvedeným počtom pedagógov.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ   
 
Vedenie ZUŠ si uvedomovalo potreby profesijného a osobnostného rastu učiteľov, čo       
môže pre školu v budúcnosti predstavovať skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
a posilnenie dobrého mena školy. Riaditeľka pravidelne informuje o možnostiach získania 
kreditov formou kontinuálneho vzdelávania a v uplynulom školskom roku vyplácala 
kreditový príplatok vo výške 12 % tarifného platu u jedného pedagogického zamestnanca, 6 
% tarifného platu u troch pedagogických zamestnancov a postup do vyššej platovej triedy 
u jedného zamestnanca.   
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ZUŠ 
Uvádzanie do 

praxe 
Priebežné 

Špecializačné- 
inovačné 

Špecializačné 
kvalifikačné 

  začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 
Smutná Jana 1 1             
Schredlová Daniela     1 1         
Špotáková Eleonóra     1 1         

 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ  
 
Mgr. art. Yvona Čižmárová získala pri príležitosti Dňa učiteľov Čestné uznanie z rúk 
primátora hlavného mesta Bratislavy Milana Ftáčnika za významný podiel na rozvoji školstva 
Bratilsavy. 
Pedagóg hry na violončele PaedDr. Milan Zahradník  bol vyznamenaný primátorom 
hlavného mesta Bratislavy Milanom Ftáčnikom na stretnutí s Talentovanou mládežou, 
obdržal Čestné uznanie za výborné výsledky s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné 
mesto SR Bratislavu.  
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ  na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach  
 
Pedagóg VO Dobromila Baloghová pôsobila ako lektorka na Letnej škole animovaného 
filmu vo Vyhniach. Lektorovala kontinuálne vzdelávanie pedagógov hudobnej výchovy 
o využití hudby v animovanom filme v Štúrove a Sabinove. Je členkou výboru AUHS za 
výtvarnú sekciu, členkou grémia SOZA, členkou SZOPK a členkou spolku horolezcov 
JAMES. V spolupráci s členom českej skupiny Chinaski Ondřejom Škochom vydala CD. 
Vykazuje bohatú koncertnú činnosť. Pôsobila ako členka Združenia osamelých pesničkárov. 
STV natočila o Dobromile Balogovej medailón, kde predstavuje aj svoje činnosti a pôsobenie 
v ZUŠ.  
Pedagóg VO Lívia Kožušková je doktorandkou na FAaD STU v Bratislave  1. roč. 
Bola členkou a poradkyňou tímu „Namaľuj ciTy“, pričom jej umelecký návrh bol realizovaný 
ako pilotný.  
Simona Janišová ako pedagóg VO je  členkou občianskeho združenia Denamit Design Plus. 
Predstavuje sa verejnosti vlastnou výstavnou činnosťou. Bola  spoluorganizátorkou 
dizajnérskej akcie DDD.  
Pedagógovia VO R. Füllerová a D. Balogová sa zúčastnili odborného seminára v rámci 
súťaže Detský OSCAR v ZUŠ J. Albrechta. 
Pedagóg tanca Yvona Čižmárová bola členkou poroty na Tanečnej súťaži na Myjave. 
Zúčastnila sa celodenného seminára - tance BOLLYWOOD a BHARATNATYA. Ú činkovala 
v celovečernom programe  FS Cifra, ktorý bol venovaný jej životnému jubileu. V Brne  sa 
zúčastnila trojdňového  medzinárodného tanečného festivalu Dance Life. V decembri  
organizovala celovečerné predstavenie štúdia SAHRA, kde  pôsobí ako aktívna členka 
skupiny,  pedagóg  a choreograf. V apríli sa zúčastnila celodenného seminára ( klasické 
egyptské variácie a BELEDI ) s egyptskými pedagógmi Alaa Abo Lelah a Aladin El Kholy 
žijúcimi v Nemecku.  V júni absolvovala trojdňový seminár  klasický indický tanec ODISSI 
s indickou tanečnicou Sandhyadipa Kar žijúcou v USA. Vystupovala tiež na Medzinárodnom 
festivale v Strážnici ako bývalá členka súboru Hradišťan. V priebehu roka absolvovala 
niekoľko vystúpení so skupinou SAHRA.  V novembri, marci a júni absolvovala v Brne 
celodenné semináre moderného tanca ( Limon, Horton, Limon, jazz ) s vynikajúcim 
pedagógom z JAMU Davidom Strnadom.  V júli absolvovala LŠT TD Bralen V Bratislave. 
V tomto roku dokončila dvojročnú spoluprácu  s Gymnáziom v Uh. Hradišti na projekte  EU 
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Digitálny učebný materiál  - Pilates – tréning a metodický postup. So svojimi žiakmi sa 
zúčastnila tvorivých dielní renesančných tancov v rámci festivalu DSH.  
Pedagóg tanca Andrea Balážová účinkovala v priebehu  roka so svojou hudobnou skupinou. 
Navštevovala pravidelne tréningy  moderného a klasického tanca v TD Bralen.  V marci 
a júni absolvovala v Brne celodenné semináre moderného tanca ( Limon, Horton, Limon, 
jazz) ) s vynikajúcim pedagógom z JAMU Davidom Strnadom. Tento seminár navštívila aj 
Alexandra Slučiková (ped. TO).V júli absolvovala pani Balážová aj LŠT TD Bralen 
V Bratislave. 
Pedagóg spevu Angela Vargicová  pôsobila ako lektorka tvorivých dielní pod názvom Slávik 
Slovenska zameraných na interpretáciu slovenskej ľudovej piesne. Bola členkou poroty na 
speváckej súťaži v Gbeloch. Tiež bola členkou poroty na finále speváckej súťaže 
Malokarpatský slávik 2014. Je konateľkou Spoločnosti Svetozára Stračinu a organizátorkou 
Grand Prix v Bratislave. 
Pedagóg hry na saxofóne  Katarína Reháková bola predsedom poroty na súťaži saxofonistov 
v Starej Ľubovni. Bola tiež spoluorganizátorkou seminára hry na saxofóne a klarinete na 
Konzervatóriu v Bratislave.   
Pedagóg Vladimír Zajíc  pôsobí ako umelecký vedúci a dirigent Speváckeho zboru  
Jána Pavla II.  
Pedagóg klavírnej hry Alena Lakatošová pokračuje v štúdiu na MC JAMU Brno. 
Pedagóg kompozície Lucia Papanetzová vytvorila cyklus podujatí pod názvom Slovo 
o hudbe a predstavila ho záujemcom z radov žiakov, pedagógov a verejnosti. 
Pedagógovia PK klávesové nástroje sa v priebehu hodnoteného roka zúčastnili: EPTA 2013 
– A. Štrbková, I. Ginzeryová + 1 ž., E. Špotáková, R. Pallayová, M. Vavrovičová, D. 
Simanová, A. Lakatošová a M. Šikulová. Akordeónový seminár na VŠMU v Bratislave 
navštívil 1 pedagóg J. Bernátová.  Klavírneho workshopu 4- ručnej hry s  
Mgr. art. Petrom Pažickým v ZUŠ M. Ruppeldta sa zúčastnili A. Štrbková, A. Lakatošová, G. 
Vagačová, R. Pallayová a E. Špotáková. Seminár a prezentácia učebnice G. Badinovej pod 
názvom Hudobná náuka detí v PŠ typu A (o vyučovaní HN 4 a 5 ročných detí ) sa konal 
v ZUŠ J. Kowalského a zúčastnili sa ho pedagógovia V. Zajíc, M. Šikulová, J. Bernátová, E. 
Špotáková, M. Bokorová, A. Lakatošová, R. Pallayová a H. Kopsová.  Klavírny seminár a 
otvorené hodiny s MgA. Darinou Švárnou v ZUŠ M. Ruppeldta navštívili pedagógovia A. 
Lakatošová, G. Vagačová, M. Šikulová, E. Fáberová, D. Simanová, E. Špotáková a R. 
Pallayová. Na Prehliadke keyboardistov v ZUŠ Hálkova boli Mária Šikulová a J. Bernátová + 
2 ž. 
Pedagógovia strunového oddelenia a záujemcovia iných oddelení sa zúčastnili husľového 
seminára s Ácsné Szily Évou z Budapešti – R. Klempárová, M. Bokorová, L. Tarkayová, E. 
Fáberová, H. Kopsová + 6 žiakov ako modely na otvorenom vyučovaní.  Tvorivého seminára 
a otvoreného vyučovania s Miriam Rodriguez Brȕllovou – 17 pedagógov a 15 žiakov 
celkom.  Husľového workshopu s popredným ruským umelcom J. Rachlinom – pedagógovia 
R. Klempárová, M. Bokorová + 2 žiaci. Pedagógovia Z. Števove a Ľ Poliak sa zúčastnili 
gitarového seminára v rámci Festivalu J. Mertza.  
Pedagógovia dychového oddelenia H. Kopsová, M. Krňová, I. Jašková a A. Adamcová  sa 
zúčastnili workshopu pre flautistov – lektori C. Zehnder, A. Oltean, + 3. M. Krňová sa 
zúčastnila workshopu pod vedením M. a P. Lechtových v Mariánke. 
Boris Čelár viedol seminár o jazzovej hudbe pre žiakov triedy improvizácie a kompozície 
a pre záujemcov z radov pedagógov.  
Tematického zájazdu „Po stopách Schuberta“ do Želiezoviec sa zúčastnilo celkom 45 
účastníkov.   
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IV. Aktivity školy 
 

Názov aktivity školy 
počet 

Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Triedne koncerty v KS 
ZUŠ S5 a S2 – 61 

450  - vystupovanie žiaka s naštudovanou skladbou, 
súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- zvyšovanie sebavedomia žiakov,  
- dôležitá príprava na vystupovanie a správanie 

sa na verejnosti 
Interné koncerty  v KS 
ZUŠ - 7 

166  - vyšší stupeň triedneho koncertu, predstavujú 
sa žiaci z rôznych tried, vzájomné počúvanie 
a hodnotenie 

Prehrávky žiakov 
jednotlivých oddelení 
(koncertné prehr.) v KS 
ZUŠ -  6 
 
 

105 - Čarovná ZOO, 2. roč. klávesové oddelenie 
- Zábavné etudy hravými prstami, 2. A 3. Roč. 

dychového oddelenia 
- KP 2. a 3. roč. strunového oddelenia 
- Absolventská predprehrávka klávesového 

oddelenia 
- Technická prehrávka žiakov 2.r. /II. č. a 7. roč. 

strunového oddelenia 
- Zanôtim ti mamička, KP 1. roč. dychového 

oddelenia 
- Barok kontra džez – KP klávesového 

oddelenia 
Koncerty jednotlivých 
oddelení (komorné 
koncerty) 4 Bratislavský 
Hrad, DK Vajnorská, KS 
ZUŠ, Pálffyho palác, DK 
Dúbravka, Narnia – 
súkromná škola, Kostol 
Sv. Rodiny, MFF - UK  

137 - Vianoce na Hrade – koncert Saxy Things 
- Novoročné posedenie pre Klub SF - 
Ľudovienka 

- Koncert anglickej a americkej hudby – 
Lastovičky a sólisti 

- Koncert komorného sláčikového súboru 
Allegro 

- Stavanie mája – Ľudovienka 
- Koncert Ľudovienky na DOD školy 
- Benefičný koncert venovaný 10. Výročiu 

návštevy Jána Pavla II. v Bratislave 
- Vystúpenie kom. Súboru Allegro na plese 

školy 
Koncerty a výstavy pre 
PŠ , MŠ a ZŠ  

16 + 80 + 23  - Koncert na Mikuláša pre PŠ 
- Koncerty v rámci DOD školy pre MŠ (pre 183 

detí MŠ) vrátane koncertu pre MŠ Miletičova 
- Koncert pre žiakov ZŠ Ružová dolina 1. až 4. 

ročníky (pre 80 žiakov) 
- Vystúpenie pre ZŠ Uršulínky (60 žiakov)  
- priblíženie krásy hudby a obrazu najmenším 

žiakom, predstavovanie jednotlivých 
nástrojov, koncerty a výstava v rámci DOD – 
motivácia detí k prihláseniu sa na štúdium v 
ZUŠ 
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Verejné koncerty školy - 
38 

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

Koncerty na pôde 
zahraničných inštitútov a 
centier - 6  

25 Rakúske kultúrne fórum 2x, vernisáž a recitál žiakov 
Kubánske veľvyslanectvo 1x, odovzdávanie ocenení 
za súťaž VO a hudobný program pre podujatie 
Music Room Valleta – Malta, klavírny recitál žiaka 
školy 
Maďarsko – Györ, Festival poľskej hudby 
Koncert Japonsko-kórejskej spoločnosti v DK 
Zrkadlový háj, vystúpenie žiaka školy 

   

Absolventské koncerty 
a recitály – Bratislavský 
hrad, Pálffyho palác, KS 
ZUŠ, Výstava 
absolventských prác 
žiakov VO vo vestibule 
ZUŠ S2, 
Slávnostné odovzdávanie 
absolventských  
vysvedčení v ZUŠ  

79 I. Absolventský koncert HO v KS ZUŠ, II. 
Absolventský koncert HO na BH,  
Klavírny abs. recitál žiakov triedy I. Ginzeryovej, 
slávnostné odovzdávanie vysvedčení a darčekov 
absolventom 

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

- slávnostný akt odovzdávania vysvedčení 
absolventom všetkých odborov 

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

105 - prezentácia činností školy verejnosti, 
- poodhalenie atmosféry vyučovania a tvorby 

v ZUŠ, 
-  motivačné a výchovné koncerty pre deti MŠ 

a ZŠ,  
- spolupráca hudobného, tanečného 

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

Vianočné podujatia – 
Vianočné trhy v Starom 
meste, Koncert na 
Mikuláša v ZUŠ, 
Adventný koncert 
v Salezáni Don Bosca, 
Vystúpenie pre Klub SF, 
Vianočný koncert na 
Hrade,  Tvorivé vianočné 
dielne, Vianoce na Hrade,  
Vianoce pre Nemocnicu 
Ružinov, Nebo plné hviezd  

257 - vystúpenia HO, TO a LDO 
- koncert pre Magistrát hlavného mesta 

Bratislava 
- umožnenie vystúpiť žiakom v  predvianočnom 
čase 

- umocnenie predvianočných chvíľ hudbou a jej 
sprostredkovanie návštevníkom podujatí 

- užitie výsledkov tvorivej práce žiakov a ich 
pedagógov 

- zavŕšenie dramaturgických snáh školy 
- kreatívne podnety pre účastníkov vianoč. 

dielní (darčeky pre každého) 
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Vystúpenia pre penzióny 
a domovy dôchodcov 
(Penzión Sklenárova, SČK 
Miletičova, Jednota 
dôchodcov, Dom 
dôchodcov Pivoňkova, 
Únia dôchodcov, Domov 
sociálnych služieb, ) - 13 

102 - sprostredkovanie umeleckého zážitku  
najstarším občanom 

- výchova žiakov k úcte a láske k starším 
- prezentácia žiakov v inom ako koncertnom 

priestore – flexibilita na dané podmienky 
- vystúpenia v rámci podujatí Jubilanti, Deň 

matiek, MDŽ, Fašiangy, Vianoce, Mesiac úcty 
k starším a iné. 

 
 

Koncert pedagógov školy 
pri príležitosti Dňa 
učiteľov 

22 - overenie interpretačných možností pedagógov 
- pripomenutie si svojho sviatku umením 
- pozvanie žiakov, rodičov a priateľov školy na 

podujatie 
- podujatie na upevnenie dobrých vzťahov 

pedagógov 
- podnety pre ďalšie spoločné podujatia  

Aktivity VO 
Zelené námestie – Živé 
námestie 
DOD samosprávy – 
stánok s tvorivými 
aktivitami na Námestí 
detí, Hopsa hor'sa, Ručne 
/ne/stručne 
Namaľuj ciTy 
 
 
 
 
 

241+10 - inštalovanie dekoračných prvkov na zelenom 
námestí (vtáčiky a zvieratká) 

- vedenie tvorivých aktivít pre verejnosť 
a prezentácia školy 

- cyklus troch prezentácií výstavy na ľudovú 
tematiku malá galéria (SPP, WBA holding 
a Justiho sieň) s pripomenutím si Juraja 
Jánošíka 

- výstava prác ŠPD VO v AF Cafe 
kníhkupectva Artforum 

- vymaľovanie autobusovej zastávky v Devíne 
(vybraný návrh žiačky VO) 
 

 
 
Vlastné aktivity 
 
Slovo o hudbe – cyklus podujatí pod vedením Lucie Papanetzovej, zaujímavý prierez 
dejinami hudby. Verejné koncerty s tematikou – F. Schubert, Adventný koncert, Vianočný 
koncert na Hrade, Fašiangový koncert, Koncert anglickej a americkej hudby, Koncert ku Dňu 
učiteľov, Benefičný koncert k vynájdeniu kontaktnej šošovky, Koncert KS Allegro, verejný 
koncert Postavme si máj,  verejný koncert  Pre mamičku,  Výchovný koncert pre 1. – 4. roč. 
ZŠ Ružová dolina, koncert TO Stretnutia, Koncert francúzskej a ruskej hudby Z tóniny do 
tóniny, Koncert Po stopách Fr. Schuberta do Želiezoviec, verejný koncert venovaný 
Svetovému dňu hudby, Pódium patrí opäť nám – koncert žiakov PŠ a Slávnostné 
odovzdávanie absolventských vysvedčení. 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 
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Vystúpenie žiakov pre 
Rakúske kultúrne fórum 

2 - žiačka s korepetítorom boli aktérmi programu 
k vernisáži rakúskeho maliara  

Benefičný koncert na 
počesť 10. Výr. návštevy 
Jána Pavla II. v Bratislave 

11 - úspešné účinkovanie žiakov  
- spoluúčasť na slávnostnom programe 

 
Portréty – koncert hudby 
20. A 21. storočia 

22 - zapojenie sa do prebiehajúcichh podujatí v rámci 
projektu vlastným podujatím školy 

Festival novej hudby 1 - vystúpenie žiaka na reprezentatívnom podujatí 
v Košiciach v rámci projektu ISCM New Music 
Days – „Hudba novej chuti“ 

 
Homo terra - vernisáž 4 - vystúpenie saxofónového kvarteta na 

mimoriadne významnom podujatí 
 

Valletta – Malta – klavírny 
recitál žiaka  

1 - klavírny recitál žiaka Jakuba Hantabála na Malte 
v Saint James Cavalier Music Room 

Festival poľskej hudby - 
Györ 

3 - účasť na projekte a vystúpenia žiakov v 
zahraničí 

Slovensko - krajina v srdci 
Európy 

7 - vernisáž víťazných prác súťaže a oceňovanie 
- vystúpenie speváckej skupiny Lastovičky 
- spolupráca dvoch vzdelávacích inštitúcií 
- pestovanie dobrých vzťahov a prepojení 

Tanečné vystúpenie žiačok 
na podujatí tanečného 
štúdia SAHRA 

6 - inšpirácia žiačok TO školy pre tance iných 
národov 

- spolupráca s tanečným štúdiom prostredníctvom 
pedagóga školy, ktorý ho vedie 

Koncert Japonsko-
kórejskej spoločnosti 

1 - zapojenie sa do programu spoločnosti  

Vystúpenie pre Klub SF 2x 26 - vystúpenie vo vianočnom programe (Allegro) 
a v novoročnom pozdrave (Ľudovienka) 

Nebo plné hviezd 60 - vianočný koncert pre predstaviteľov mesta na 
čele s primátorom mesta Milanom Ftáčnikom 
a za jeho účasti  

Reprezentačný ples pre 
sluchovo postihnutých 

6 Vystúpenie v Nemeckom kultúrnom dome 

Vystúpenie Allegro na 
plese MFF UK 

11 - účinkovanie v programe plesu a v hraní na 
tancovanie 

- Mnohí z členov komorného súboru sú študentmi 
MFF UK 

Festival krajov – Veľká 
noc v Shopping Palace 

14 - Ľudovienka vystúpila na pódiu Bratislava – 
Zlaté Piesky 

Dni starej hudby – 
renomovaný festival starej 
hudby  

20 - účasť žiačok TO na tvorivých dielňach festivalu 
zameraných na renesančný tanec  

 
Ľudovienka pre KDH 14 - vystúpenie ľudovej hudby na Hviezdoslavovom 

námestí 
Naši národní buditelia – 
Kubánske veľvyslanectvo 

9 - prebranie ocenení žiakmi školy (1.,2. , a 3. 
miesto) a dodanie kultúrneho programu 
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Predstavovanie 
europoslancov 

14 - účinkovanie Ľudovienky na podujatí v Zichyho 
paláci 

Bratislava pre všetkých 68 - výtvarné dielne, vystúpenie HO a TO na pódiu 
na námestí a koncerty v Zrkadlovej sieni a na 
Nádvorí Sv. Juraja 

Galakoncert žiakov školy 
Cieszynie – Poľsko, 
Divadlo A. Mickiewicza 

7+4 ped. - spoluúčinkovanie žiakov školy so žiakmi 
spriatelenej školy pri príležitosti 80. Výr. 
založenia školy 

- dôstojné reprezentovanie školy v zahraničí 
- utváranie nových kontaktov a plánovanie 

budúcej spolupráce 
Spoločný koncert žiakov 
Tanečného konzervatória 
a ZUŠ-iek 

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

10 rokov SR v EU 10 - vystúpenie počas osláv na Hlavnom námestí 
(žiačky TO a HO) 

Bratislava spieva – festival 
bratislavských speváckych 
zborov 

9 - účasť a účinkovanie speváckej skupiny 
Lastovičky na festivale 

- účasť na workshope k danej problematike 
Slovom, hudbou a tancom 
po Slovensku – koncert ĽH 

15 - spoločné vystúpenie Ľudovienky so súborom 
Dolina v DK Zrkadlový háj  

 
Koncert HO v Brne – 60. 
výročie založenia školy  
 
Stavanie mája – DK 
Dúbravka 
 
Koncert pre seniorov 

 
9 
 
 
 

32 
 
2 

- výmenný koncert v dobre 
      zavedenej spolupráce dvoch družobných škôl 
- inšpiratívne podnety pre pedagógov a žiakov 
- Ľudovienka, tanečníci, Lastovičky a sólisti 

účinkovali v programe pri stavaní mája pre 
verejnosť 

- podujatie organizované Magistrátom hlavného 
mesta Bratislava za účasti primátora Milana 
Ftáčnika 
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Spolupráca s médiami 
a iná propagácia  
 
STV 
 
 
Dúbravská TV 
 
 
 
RTVS 
 
 
RTVS 
 
 
RTVS 
 
 
 
 
Firemný katalóg 
 
STV 2 Televízny klub 
nepočujúcich 

 
 
 
 

 
 
 

 
- natočenie medailónu o pedagógovi VO D. 

Balogovej 
 

- natočenie krátkeho filmu z benefičného 
podujatia na počesť vynálezu kontaktnej 
šošovky a odvysielanie  

 
 

- Deti 2000 – priebežné natáčanie filmov 
o žiakovi školy Jakubovi Hantabálovi 

 
- natáčanie v priestoroch školy pre potreby 

vytvorenia dokumentu o Breiner Trio 
 

- Gajdošove valašky – Československý projekt 
spolupráce umelca, slovenskej ZUŠ a českej 
ZUŠ M. Podvalové, odvysielané 24. 6. 
v hlavných správach 
 

- obal katalógu tvorí práca žiačky VO školy 
 
- odvysielanie záznamu z plesu (účinkovanie 

TO) 
 
SÚŤAŽE 
Hudobný odbor  
 
Violončelová jeseň, Modra 

 
 
 
 

1+2 

 
 
 
 
1 x Zlaté pásmo –1. miesto 
 

3. ročník súťaže v hre na 
bicích nástrojoch  

2+1 Účasť na súťaži 

Prešporský Paganini 1+2 1+ 3. miesto 

XI. ro čník klavírnej 
súťaže Pála Kadosu 
Levice 

3+2  2+2. miesto 
1+ diplom za účasť 

Celoslovenská cimbalová 
prehliadka žiakov ZUŠ, 
Bratislava 

1+2 1 x Strieborné pásmo 
 

Schneidrova Trnava 2014 
v sólovej hre na husliach 

1 1 x Zlaté pásmo, cena pedagógovi za prípravu žiaka 

Slávik Slovenska - školské 
kolo  

14+4 3 x 1. miesto, postup do okresného kola 
3 x 2. miesto, 1 x 3. miesto 

Ružomberská gitara 1+1 2. miesto pri neudelení 1. miesta 
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Hľadá sa muzikálová 
hviezda, ZUŠ Hálková, BA 

4+2 2 x 1. miesto, 1 x 2. miesto, 
1 x 3. miesto 

Malokarpatský Slávik 
2014 
Budmerice 

5+3 
4+3 

výberové kolo, postup do finále 
finálové kolo v speve, 2 x 1. miesto 

Slávik  Slovenska - 
okresné kolo speváckej 
súťaže 

2+2 2. a 3. miesto  

 
SÚŤAŽE  
Výtvarný odbor 
 
Tatranský kamzík 2013, 
SR 

 
 
 
 

12 
filmov+1 

 
 
 
 
1 x 1. cena, 1 x 2.cena,  
1 x 3. cena 

Vždy zelená, vždy modrá 
– Toruň, Poľsko 

30+3 Čestné uznanie 1 x 
Pedagóg – diplom za prípravu študentov 

Cineama 2014 
Krajské kolo 
 
Celoštátne kolo 

 
10+1 

 
10+1 

 
2 x 2. cena, 2 x 1. cena, 2 x Čestné uznanie 
Čestné uznanie za výtvarné spracovanie 
1 x 2. cena 

Maľovaná ZUŠ-ka 16 +3 2 x Zlaté pásmo 

XXI. Bienále fantazie, SR 8+1 1 x Čestné uznanie 

Naši národní hrdinovia, 
Kubánske veľvyslanectvo 
v SR 

3+1 1 x 1. cena, 1 x 2. cena 
1 x 3. cena 

Juniorfilm,  ČR 2+1 1 x 1. cena detskej poroty, 1 x 3. cena odbornej 
poroty, 1 x Čestné uznanie odbornej poroty 

Dozwolene Varšava 
Poľsko 

6 filmov + 
1 

1 x Čestné uznanie 

Lidice 2014 
 
 
Detský Oskar 2013 
XX. ročník Celoštátnej  
postupovej súťaže  
amatérskej film.tvorby 

5+1 
 
 

4+1 
1+1 

 

Medaila Lidická ruža škole za kolekciu grafiky 
5 x Čestné uznanie 
 
Diplom za účasť 
1 x 2. cena 
 



 49 

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie 

projektu, resp. 
vlastný projekt 

školy/CVČ 

Názov projektu 
Cieľ projektu a cieľová 

skupina 

Termín 
začatia 

realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

 

ZUŠ ako súčasť 
projektu  
(pokračovanie) 
 
 
 
 
 
Projekt benefičných 
podujatí na počesť 
vynálezcu kontaktnej 
šošovky  
O. Wichterleho – škola 
ako súčasť projektu, 
v súčasnosti hlavný 
organizátor spolu 
s Angelikou de Rossi 
 
 
 
 
Deň otvorených dverí – 
vlastný projekt, 4. 
ročník projektu 
otvorenia sa školy 
verejnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Záhady záhrady 
2.  mini Párty – 

Poďte k nám! 
3. DOD 3 
4. DOD4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propagovanie súčasnej hudby, 
osvojovanie si kompozičného 
jazyka súčasných skladateľov 
žiakmi školy, odovzdávanie 
a šírenie hudby prostredníctvom 
podujatí 
 
 
realizácia benefičného podujatia 
za účasti vzácnych osobností 
z Ústavu polymérov SAV- Ing. 
Igor Lacík, DrSc. riaditeľ., 
Mária Omastová, PhD., D. Sc., 
prezidentka Slovenskej 
chemickej spoločnosti a Prof. 
Ing. Viktor Milata, DrSc., 
prieniky medzi umením a vedou 
robia z tento projekt 
nadčasovým 
 
 
predstavenie činností školy 
verejnosti – otvorené 
vyučovanie, uskutočnenie 
koncertov v záhrade školy – 
Ľudovienka, speváci, bicisti, 
tanečníci a prehliadky školy – 
návšteva vyučovania, priestorov 
školy, premietanie animovaných 
filmov, návšteva vyučovania 
predmetu HN v záhrade školy,  
sprístupnená výstava 
absolventských prác žiakov VO 
spojená s odborným výkladom 
pedagógov, aktívni účastníci: 
105 žiakov školy, pedagógovia 
školy, návštevníci a ďalšia 
verejnosť 
 
 
 

7. 11. – 18. 
11. 2013 
 
 
 
 
 
 
september 
2013 – apríl 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. 5. 2014 
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Zapojenie sa do 
projektu Bratislava pre 
všetkých – koncerty 
v Zrkadlovej sieni a na 
Nádvorí Sv. Juraja, 
výtvarné aktivity na 
Hlavnom námestí 
(Námestie detí) a na 
pódiu na Hlavnom 
námestí 
 
 
 
ZUŠ ako súčasť 
projektu 
 
 
 
 
 
Medzinárodný projekt 
a ZUŠ ako súčasť 
 
 
 
 
 
 
Projekt ARTFORUM -  
výstava prác žiakov 
VO – pokračovanie 
projektu 
 
 
Projekt Gajdošove 
valašky 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Hopsa hor'sa 
 
 
 
 

 
 
Bratislava pre 
všetkých – DOD 
samosprávy mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dni starej hudby – 
festival starej hudby 
 
 
 
 
 
TALENTY – projekt 
podpory 
najtalentovanejších detí 
(dohoda o spolupráci 
škôl podpísaná 
v Györi, HU) 
 
 
Výstava prác ŠPD 
VO v kaviarni 
ARTFORUM pod 
názvom Ručne 
(ne)stručne 
 
Gajdošove valašky - 
prezentovanie 
spoločného úsilia 
a umeleckých 
výsledkov umelca 
a žiakov VO dvoch 
družobných škôl - 
slovenskej a českej 
 
Hopsa hor'sa - 
výstava prác žiakov 
VO so zameraním na 
ľudovú tematiku 
a venovanú 300. 

 
 
predstavenie školy verejnosti 
a turistom, byť súčasťou veľkej 
ponuky mesta  a dokresľovať 
obraz o umeleckých 
vzdelávacích inštitúciách, 
ponuka prác VO do súťaže Moje 
mesto, tvorivé dielne na námestí 
a vystúpenie tanečného 
a hudobného odboru 
v polhodinovom vstupe na pódiu 
 
 
 
koncertný program festivalu 
dopĺňali aj verejnosti prístupné 
tvorivé dielne – tentokrát 
tanečné kurzy renesančného 
tanca   
 
 
účinkovanie žiakov na Festivale 
poľskej hudby v Synagóge v 
Györi 
 
 
 
 
 
Práce žiakov boli celý mesiac 
jún vystavené v kaviarni 
kníhkupectva Artforum 
 
 
 
Socha s pomaľovanými časťami 
je vystavená na Kamennom 
námestí v Bratislave a druhá 
časť v Prahe - Čakovice 
 
 
 
 
 
SPP (otvorenie Bohumír 
Bachratý), CompanyCafe WBA 
Holding a Justiho sieň 
Primaciálneho paláca 
 

 
 
apríl 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 6. 2014 
 
 
 
 
 
 
november 
2013 
 
 
 
 
 
 
jún 2014 
 
 
 
 
 
máj – august 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
3.10.2013 – 
13.2.2014  
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Projekt Po stopách 
slávnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Slovo o hudbe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Namaľuj City – 
škola sa zapojila do 
existujúceho projektu 
 
 
 
 
Projekt obnovy triedy 
hudobnej náuky 
Hudobná náuka po 
novom 
 
 
 
Bratislava moje mesto 
– SE 
 
 
Projekt obnovy  ZUŠ 
Ľudovíta Rajtera – 
redizajn ZUŠ 

výročiu od popravy 
Jura Jánošíka, 
nainštalovaná 3x 
 

1. časť projektu - 
Po stopách 
Franza 
Schuberta 

 
 
 
 
 
 
 
Slovo o hudbe – 
projekt prinášania 
podnetných informácií 
a živých ukážok 
o jednotlivých 
vývojových etapách 
dejín umenia 
prostredníctvom 
osobnej skúsenosti 
skladateľky Lucie 
Papanetzovej 
 
Namaľuj ciTy  – 
výtvarný odbor školy 
zaslal návrhy na 
realizáciu vymaľovania 
autobusovej zastávky 
 
 
Hudobná náuka po 
novom – predloženie 
návrhu 
prostredníctvom 
projektu Dobré srdce 
 
 
Bratislava moje mesto 
– dobrovoľnícka akcia 
ako súčasť projektu SE 
 
Škola v meste – 
vypracovanie návrhu 
revitalizácie školy 
pozostávajúca 
z niekoľkých 

 
 
 
 
Navštívenie miest, kde pôsobili 
významné osobnosti z dejín 
umenia, aktívna účasť žiakov 
a pedagógov školy, koncert 
z tvorby F. Schuberta pre žiakov 
ZŠ Želiezovce, prehliadka 
pamätihodností, návšteva 
kaštieľa a Sovieho zámočku, kde 
určitý čas života skladateľ 
pôsobil 
 
realizácia 5 podujatí 
navštevovaných žiakmi, rodičmi 
a pedagógmi školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
realizácia vymaľovania zastávky 
MHD v Devíne podľa 
vybraného návrhu – 11 žiakov a 
pedagógov 
 
 
 
Zamestnanecký program 
Tatrabanky Dobré srdce 2014, 
získané finančné prostriedky:300 
Eur 
 
 
 
Získanie podpory vo výške 300 
Eur 
 
 
Vypracovanie štúdie obnovy 
budovy ZUŠ Ľudovíta Rajtera 
na Sklenárovej 5 

 
 
 
 
január – jún 
2014(koncert 
a návšteva 
12. 6.) 
 
 
 
 
 
 
 
september 
2013 – jún 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 5. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jún – júl 
2014 
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samostatných častí, 
autor: Ing. Arch. 
Miroslav Minca 

 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
V školskom roku 2013/2014 v ZUŠ Ľudovíta Rajtera nebola vykonaná žiadna inšpekcia.  
 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ  
 
V školskom roku 2013/2014 v ZUŠ Ľudovíta Rajtera bola vykonaná kontrola dodržiavania 
ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších predpisov vo vybraných príspevkových a rozpočtových organizáciách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a na Magistráte hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Kontrolou jednotlivých náhodne vybraných dokladov súvisiacich s pripravovanou finančnou 
operáciou bolo zistené, že škola vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v súlade so 
zákonom a vnútornou smernicou.  
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Škola využíva dve samostatné budovy na Sklenárovej ulici č. 5 a 2, ktoré má zverené. Tieto 
poskytujú dobré pracovné podmienky pre pedagógov, zároveň príjemné a tvorivé vyučovacie 
priestory pre žiakov. Každá z budov má svoje špecifiká a slabé miesta, ktorým je potrebné 
z hľadiska zabezpečenia vhodných podmienok pre výchovno-vzdelávací proces venovať 
pozornosť a systematicky riešiť najakútnejšie problémy. 
 
S5 – budova ZUŠ na Sklenárovej č. 5  
Je typom starej stavby, ktorá je charakteristická zlým stavom vonkajšieho plášťa budovy, 
netesniacimi oknami, nevhodnými podlahovými krytinami a zastaralým vybavením tried, 
kancelárií a koncertnej sály.  
Z bezpečnostných a estetických dôvodov zostáva nevyhnutné opraviť prekrytie vchodu do 
budovy, ktoré je prehnité.  
Priestorové obmedzenie by mohlo vyriešiť uvoľnenie školského bytu, ktorý nezákonne 
obsadzujú terajší nájomcovia. V súčasnosti nikto z členov rodiny nepracuje v službách 
školstva a nie je predpoklad, že by sa tak ešte niekedy stalo. Škola plánuje svoj rozvoj 
a k tomu sú nevyhnutné aj vhodné priestory, ktorými napríklad disponuje uvedená rodina, 
ktorá nepredstavuje pre školu žiaden prínos, naopak príťaž už v spomínanom kontexte a vo 
forme povinností školy odvádzať nájomné poplatky za ich bytovú jednotku Magistrátu 
hlavného mesta Bratislava. Je nevyhnutné hľadať v uvedenom prípade riešenie, lebo sú tu 
možné viaceré ohrozenia žiakov ZUŠ. 
Podarilo sa zabezpečiť do tanečných sál požadovanú podlahovú krytinu baletizol a do jednej 
z nich aj TV prehrávač.  
V koncertnej sále bola nainštalovaná klimatizácia, čo predstavovalo vytvorenie vhodnejších 
podmienok na koncertovanie v letných mesiacoch. Koncertná sála si vyžaduje rekonštrukciu, 
čo riaditeľka uviedla v návrhu na zmenu rozpočtu školy. Magistrát hlavného mesta akceptoval 
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jej návrh. Do konca kalendárneho roka bude zrealizovaná rekonštrukcia, ktorá bola plánovaná 
ako jedna z častí komplexnej obnovy školy – redizajnu, na ktorom riaditeľka školy 
pracovala v spolupráci s architektom (projekt Škola v meste). Súčasťou tohto projektu je aj 
plán rozšírenia priestorových kapacít školy v záujme získať galériu pre výtvarný odbor 
s ďalšími možnosťami využitia priestoru pre všetky odbory školy (nadstavba školy). 
ZUŠ sa vďaka ambasádorovi projektu „Moje mesto“ pani Sedlákovej aj v tomto roku 
zapojila do tejto dobrovoľníckej akcie a získala podporu vo výške 300 Eur a za účasti 
dobrovoľníkov zo SE boli vykonané práce spojené so záchranou zelene a estetizácie 
vyučovacích tried a záhrady v okolí školy. 
Prostredníctvom ďalšieho ambasadora – rodiča žiačky školy pani Herbecovej škola získala 
v projekte Tatrabanky „Dobré srdce“ 300 Eur na zakúpenie učebných pomôcok do triedy 
hudobnej náuky. 
V priebehu školského roka boli z hygienických dôvodov z vyučovacích tried postupne 
odstránené nevyhovujúce koberce.  
V zborovni a v kancelárii školy bola vymenená podlahová krytina.  
 
S2 – budova ZUŠ na Sklenárovej č. 2  
Priestorové obmedzenie pociťuje  výtvarný odbor, ktorý sídli v tejto budove. V triedach 
nie je dostatočný priestor na manipuláciu s materiálom a jeho uskladnenie. Na vystavovanie 
prác žiakov slúžia steny chodieb školy, čo je pre návštevníkov školy príjemné spestrenie 
interiéru, avšak pre výtvarný odbor je nutné zabezpečiť dôstojný priestor slúžiaci na vernisáže 
a tematické výstavy, či tvorivé dielne (viď. projekt rozvoja školy – galéria). 
Triedy individuálneho vyučovania boli zabezpečené kobercami pre zlepšenie akustických 
vlastností.  
Pozemok v okolí budovy na Sklenárovej 2 škola využíva pre kreatívny prístup k vyučovaniu 
žiakov výtvarného odboru. Počas Dní otvorených dverí tvorí záhrada priestor pre 
všetkých návštevníkov (deti MŠ, ZŠ, rodičia atď.) a tiež na realizáciu všetkých sprievodných 
programov od tanečných workshopov, cez koncerty speváckych a bicistických tried, po 
vystúpenia Ľudovienky a ďalších komorných telies. Vedenie školy motivuje 
nepedagogických i pedagogických zamestnancov k starostlivosti o tento priestor  a plánuje 
jeho dotvorenie a zabezpečenie obnovou oplotenia, postavenia krytého pódia a celkového 
redizajnu záhrady. 
Pretrváva vlhnutie priestorov školy v suteréne, čo bolo v minulosti pri rekonštrukcii budovy 
zanedbané.  
V rámci dobrovoľníckej akcie boli vysadené nové sadenice pri  budove školy, presadené 
izbové kvety a revitalizovaný múr.  
Voľný priestor, ktorý škole slúžil v minulosti ako odkladací, bude v novom školskom roku 
slúžiť na účely vyučovania žiakov hudobnej náuky (PHV). Vybavenie triedy škola zakúpi 
z finančných prostriedkov RZ. 
Revízie plánované na príslušný rok boli vykonané, menšie nedostatky  boli odstránené 
a neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predpismi a ohrozovali 
prevádzku školy.  
Všetky priestory školy boli využívané na výchovno-vzdelávacie účely, žiadne priestory škola 
neprenajímala.  
 
Súčasný stav obidvoch budov je vyhovujúci za predpokladu vykonania nevyhnutných opráv 
a úprav: 

1. Výmena okien na S5, 
2. Zateplenie budovy na S5,  
3. Výmena  dreveného  obkladu vstupu do budovy ZUŠ na S5, 
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4. Rekonštrukcia koncertnej sály na S5 spojená s vytvorením galérie, 
5. Výmena poškodených častí obkladu jednotlivých tried na S5, 
6. Výmena alebo oprava oplotenia budovy školy na S2.  

 
Ukazuje sa ako potrebné zabezpečiť objekt budovy na Sklenárovej 2 signalizáciou proti 
vniknutiu neoprávnených osôb a poistiť zverený majetok.  
 
Potreba ďalšieho vybavenia 
Je potrebné zabezpečiť kvalitné koncertné krídlo do KS školy a ďalšie hudobné nástroje 
podľa potreby – flauty, violončelá, saxofóny. Pre vyučovanie hry na basgitare a vedenie 
kapely bude potrebné zabezpečiť technické zázemie. Vybavenie triedy hudobnej náuky 
novým zariadením v zmysle modernizácie triedy a nahradenia nevyhovujúceho za nové, bola 
žiadosť postúpená formou projektu SE.  
Pre export a import informácií a údajov zriaďovateľovi a na iné miesta boli zakúpené 3 nové 
počítače pre ekonómku a mzdára spoločne, pre administratívnu pracovníčku a riaditeľku 
školy. Ukazuje sa potreba výmeny ďalších opotrebovaných PC v kancelárii zástupcov 
a v triede HN. Novovzniknutú triedu HN  v budove na S2 bude potrebné vybaviť ďalším 
počítačom. 
Na účely vyučovania počítačovej animácie škola sa plánuje preveriť požiadavky a potreby 
a zakúpiť nové výkonnejšie počítače. 
V rámci rekonštrukcie koncertnej sály bude nevyhnutné zabezpečiť jej nové vybavenie 
potrebným zariadením (sedadlá, svetlá, rolety a pod.). 
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v roku 2013 
 

10. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 708 633,89 Eur  
11. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :  90 311,55Eur  
12. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0,00 boli použité: 0,00 
13. Finančné prostriedky získané od rodičov (občianske združenia): 0,00 
14. Iné finančné prostriedky: 0,00 

 
IX. Ciele, ktorý si škola/ŠZ určila v koncepcii rozvoja školy/ŠZ na školský rok 2013/2014 
a vyhodnotenie jeho plnenia. 
  
Stanovené ciele a ich plnenie: 
Zabezpečenie kvalifikovaného pedagogického zboru: splnené (viď. štruktúra kariérových 
pozícií). 
Zachovanie štruktúry podujatí ako príležitostí pre žiakov verejne prezentovať výsledky 
svojej práce: splnené – zachovaná štruktúra bola v uplynulom šk. roku obohatená o nové 
príležitosti (viď. podujatia školy a podujatia a projekty, do ktorých sa škola zapojila). 
Organizovanie podujatí edukačného charakteru zameraných na skvalitnenie práce 
pedagógov: splnené – husľový a gitarový seminár organizované školou za účasti 
bratislavských i mimo bratislavských škôl. 
Posilnenie komunikácie školy so zriaďovateľom a mestskou časťou: splnené – škola ako 
súčasť mestských projektov Bratislava pre všetkých (škola sa zapojila koncertom 
v Zrkadlovej sieni, tanečnými a hudobnými vystúpeniami na pódiu na Hlavnom námestí 
a stánkom na Hlavnom námestí, Živé námestie, Namaľuj ciTy, 10 rokov vstupu SR do EU 
(žiaci vystúpili v rámci osláv na pódiu na Hlavnom námestí), Podujatie pre seniorov, Detské 
vianočné dielne, Nebo plné hviezd – vianočný koncert primátora Milana Ftáčnika v Katedrále 
Sv. Martina (program realizovali žiaci a pedagógovia školy), Talentovaná mládež – primátor 
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Milan Ftáčnik ocenil žiačku a pedagóga školy (ž. Nicola Adamcová a ped. Milan Zahradník), 
Deň učiteľov – ocenený pedagóg školy primátorom Milanom Ftáčnikom (ped. TO Yvona 
Čižmárová).  
V rámci posilnenia komunikácie s mestskou časťou škola prijala ponuky účinkovať v DD, 
penziónoch a v ČK v mestskej časti Ružinov. Počet podujatí každoročne vypovedá o výbornej 
spolupráci (viď. podujatia školy). Tradične škola organizovala aj koncerty pre MŠ a v novom 
projekte oslovovania ZŠ v Ružinove pripravila pútavý výchovný koncert a súťaž pre ZŠ 
Ružová dolina (1. – 4. ročníky). Počas DOD ZUŠ škola privítala na svojich koncertoch 
a sprevádzala školou ďalšie desiatky detí z MŠ Ružinova. DOD je navyše priestor, kedy sú 
brány školy otvorené pre všetkých záujemcov mestskej časti a aktivity podujatia sú zámerne 
situované do záhrady školy, aby v mestskej časti, kde škola sídli, pripomínali občanom jej 
existenciu. 
Pokračovanie cyklu „Záhady záhrady“: splnené – cyklus zahŕňa DOD v súčasnosti už 
DOD 4. 
Vytvorenie samostatných projektov a zapojenie sa do existujúcich: splnené – viď. 
kapitola projekty. 
Rozvíjanie spolupráce so zahraničnými partnermi a inštitúciami pôsobiacimi na 
Slovensku: splnené – rozvíjanie spolupráce s družobnou školou ZUŠ Fr. Jílka Brno – 
Slávnostný koncert ( účinkovanie žiačok speváckej skupiny Lastovičky), nová forma 
spolupráce s družobnou školou ZUŠ Marie Podvalové v Prahe – Čakoviciach – Gajdošove 
valašky (spolupráca výtvarných odborov škôl, výsledky spolupráce sú vystavené na 
Kamennom námestí v Bratislave a v parku Čakovického zámku). Na tanečnom koncerte pod 
názvom Stretnutia vystúpili tanečníci z folklórneho súboru Cifra  – pokračovanie 
spolupráce. Žiačky TO vystúpili na Galakoncerte v poľskom meste Cieszynie pri 
príležitosti výročia založenia školy. Na Kubánskom veľvyslanectve vystúpili žiaci pri 
príležitosti MDŽ a odovzdávania ocenení celoštátnej výtvarnej súťaže „Naši národní 
buditelia“(medzi poprednými ocenenými aj žiaci VO školy). Spolupráca so ZUŠ F. Liszta 
v Györi  pokračuje každoročnou účasťou školy na Festivale poľskej hudby – priestor pre 
talenty. Počas návštevy riaditeľky Hudobnej školy z Budapešti (v rámci husľového seminára) 
hovorili riaditeľky obidvoch škôl o budúcej možnej spolupráci). 
Zvýšenie materiálno-technického vybavenia školy: splnené – baletizol, TV prijímač a 
prehrávače do tanečných sál, zakúpenie hudobných nástrojov: flauta, zostava bicích nástrojov, 
zakúpenie metronómov a stojanov na noty pre komorné telesá, zabudovanie klimatizácie do 
KS, zakúpenie fotoaparátu, výmena podlahovej krytiny v kancelárii a v zborovni školy, 
zavedenie Internetu do budovy na S2, výmena zastaralého vybavenia chodieb školy – 
zakúpenie nového nábytku), zakúpenie pomôcok pre LDO a pracovného náradia pre 
školníkov, zakúpenie drobného úžitkového tovaru pre potrebu pedagógov do kuchyne školy – 
kávovar, rychlovarné kanvice a kuchynské riady.  
Byt na S5 – v riešení. 
Rekonštrukcia KS – plánovaná do konca kalendárneho roka 2014. 
 
Zhrnutie výsledkov práce školy    
 
Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera v školskom roku 2013/2014 vo svojej činnosti 
odrážala obsah strategickej vízie a z toho vyplývajúcich krokov školy. Na základe 
zabezpečenia činnosti školy spolu so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu 
realizovala ďalšie úlohy týkajúce sa poskytovania rozvoja nadaných žiakov podporovaním 
rozvoja kreatívneho myslenia, emočnej inteligencie a pestovania zmyslu pre dobro a krásu. 
Pedagógovia svoje úsilie smerovali k rozvíjaniu detí v oblasti komunikačno-ľudskej, pričom 
zohľadňovali individualitu každého z nich. Žiakov viedli k verejnému vystupovaniu 
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a prezentácii prác. Škola motivovala žiakov ku hre v orchestri, v ľudovej hudbe a rôznych 
komorných telesách, aby stimulovala spoločné muzicírovanie. Podujatiami s tematickými 
názvami pripomínala známe sviatky, výročia osobností z histórie a umenia, významné 
posolstvá, či sledovala špeciálne ciele. Záujem školy o medziodborovú spoluprácu mal 
pokračovanie aj v tomto školskom roku.  
Škola úspešne rozvíjala družobné kontakty so školami v Prahe – Čakovice v projekte 
Gajdošove valašky,  v Brne – účasť žiačok speváckej skupiny Lastovičky na výročnom 
podujatí školy (60. výročie založenia školy). Dobre začatá spolupráca s družobnou školou 
v Poľsku – Cieszynie mala pokračovanie formou účasti žiačok tanečného odboru ZUŠ na 
galakoncerte v Divadle A. Mickiewicza a ich pobytmi v rodinách poľských žiakov 
(80.výročie založenia školy). Ako každý rok, aj tento sa škola zúčastnila Festivalu poľskej 
hudby v Györi. 
Škola realizovala celý rad podujatí, ktoré pripomínali osobnosti z oblasti umenia 
a spoločenského života – Benefičný koncert na počesť Otta Wichterleho, koncert na počesť 
Fr. Schuberta a poznávací zájazd do Želiezoviec na miesta, kde v minulosti Fr. Schubert 
pôsobil a tvoril, Hopsa hor'sa – vernisáž na pamiatku Jura Jánošíka a zachovanie ľudových 
tradícií, výstava mala pokračovanie v CompanyCafe WBA Holding a v Justiho sieni 
Primaciálneho paláca v spolupráci so ZUŠ J. Kowalského. Ďalším z týchto podujatí bol 
Benefičný koncert k 10. výročiu návštevy Jána Pavla II v Bratislave a koncert pripomínajúci 
Svetový deň hudby.  
Miestom konania významných podujatí ako vianočné koncerty, absolventské koncerty, 
benefičné podujatia a iné boli reprezentatívne koncertné sály mesta ako Bratislavský Hrad, 
Zrkadlová sieň, Pálffyho palác, Rakúske kultúrne fórum a ďalšie. Zlášť významným bol 
koncert Nebo plné hviezd za účasti primátora hlavného mesta Bratislava Milana Ftáčnika 
v Katedrále Sv. Martina. Tradične žiaci v predvianočnom čase vystúpili aj v kostole Saleziáni 
don Bosca na Miletičovej ulici.  
Výnimoční žiaci účinkovali na samostatných podujatiach ako Absolventský klavírny recitál 
žiakov Ingrid Ginzeryovej v Pálffyho paláci a koncert Z tóniny do tóniny v RKF z triedy 
Eriky Fáberovej a Angely Vargicovej.   
Množstvo podujatí (viď. tabuľka hore) škola zrealizovala pre domovy dôchodcov, penzióny, 
Červený kríž, Nemocnicu Ružinov, Krasokorčuliarsky zväz, súkromnú školu Narnia, MMF 
UK a iné. Pokračovanie mal cyklus Hudba v nás, Portréty, Chceme vedieť viac, Bratislava pre 
všetkých, Artforum, Deň otvorených dverí, Talenty a Dni starej hudby. Škola začala nový 
cyklus Slovo o hudbe a Po stopách slávnych. 
Zvláštnu pozornosť žiaci prejavili prostredníctvom svojich vystúpení mamičkám a ich 
sviatku. Pedagógovia aj v tomto roku pripravili pri príležitosti Dňa učiteľov vlastný 
samostatný koncert. Okrem DOD, ktoré sa už natrvalo stali neoddeliteľnou súčasťou činnosti 
školy a jej prezentácie, škola v tomto roku pripravila samostatný pútavý koncert pre žiakov 
ZŠ a deti MŠ Ružinova.  
Koncertné prehrávky jednotlivých PK boli zamerané na verejné vystúpenia žiakov 
s programom, ktorý zvolila PK a získala tak prehľad o úrovni práce v danom ročníku. 
Podujatia mali neopakovateľnú a motivujúcu atmosféru pre žiakov aj rodičov – Zanôtim ti 
mamička a Zábavné etudy hravými prstami dychového oddelenia, Fašiangový koncert 
strunového oddelenia, Barok kontra džez a Čarovná ZOO klávesového oddelenia, Karneval 
TO pre PŠ, Pódium patrí opäť nám a ďalšie.  
Škola ochotne organizuje pre pedagógov bratislavských aj mimo bratislavských škôl odborné 
semináre – husľový seminár pod vedením Ácsné Szily Évy z Budapešti a gitarový seminár 
pod vedením Miriam Rodriguez Brüllovej pôsobiacej v Bratislave (študovala a vyučovala 
v Kanade a v Rakúsku).   
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Festival poľskej hudby v Gyȕri ako súčasť projektu Talenty má pre žiakov obrovský prínos 
a konfrontáciu v kvalitnom hudobnom prostredí. Festival Eugena Suchoňa v Pezinku škola 
na základe vynikajúcich výsledkov na súťažiach obosiela svojimi víťazmi. Festival novej 
hudby – ISCM World New Music Days 2013, Košice, Slovakia bol pre Slovensko veľkou 
príležitosťou v oblasti novej hudby a jej vnímania súčasným poslucháčom. Pocta 
zorganizovať festival sa dostala Slovensku po náročnom výbere v spolupráci s rakúskou 
sekciou ISCM. Jednou zo súčastí Svetových dní novej hudby je aj festival ISCM New Music 
Days (s mottom “Hudba novej chuti”). Na toto významné podujatie bol pozvaný žiak našej 
školy Jakub Hantabál, kde s úspechom účinkoval na koncerte a v jeho podaní tu zaznela aj 
skladba maltského skladateľa Rubena Zahru. Ďalšou zo súčastí Svetových dní novej hudby je 
projekt New Music for Kids and Teen, ktorého praktickým vyústením sú koncerty ZUŠ 
Portréty, ktoré každoročne škola usporadúva. 
Pedagógovia aj v hodnotenom roku získali cenné úspechy na súťažiach (viď. tabuľka 
súťaže) a posledným z vynikajúcich ocenení bolo získanie Zlatého pásma na medzinárodnom 
súťažnom festivale Slovakia Folk v Bratislave, kde úspešne účinkovala ľudová hudba pri 
ZUŠ Ľudovienka pod vedením Herty Ugorovej. Mimoriadnu cenu prevzal primáš ĽH Jakub 
Hennel.  
Tanečný odbor spoluúčinkoval na hudobných programoch školy ako Mojej mamičke, 
Koncert pre ZŠ, v samostatnom programe Stretnutia, Stavanie mája v Dúbravke a na oslavách 
10 rokov od vstupu SR do EU. Festival Dni starej hudby si vyžiadal skupinu tanečníčok na 
tanečné workschopy, ktoré prebiehali v ZUŠ M. Ruppeldta.  
Začínajúci Literárno-dramatický odbor sa v malej forme predstavil na dvoch podujatiach. 
Ľudová hudba Ľudovienka mala v tomto roku mimoriadne bohatý kalendár vystúpení 
s rôznorodým zameraním. Teleso sa vyformovalo ako kompaktná skupina nadšencov, ktorí sa 
folklórom nadchýnajú a vedia baviť svoje publikum.  
Škola využíva atraktívne príležitosti pre vystúpenia žiakov ako Slovensko krajina v srdci 
Európy v spolupráci so SŠSV, spoločný koncert s Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej, 
na Festivale krajov v Shopping Palace, na Kubánskom veľvyslanectve pri vyhodnocovaní 
celoslovenskej súťaže Naši národní buditelia, pri príležitosti osláv 10 rokov od vstupu SR do 
EU na Hlavnom námestí, pri príležitosti predstavovania kandidátov do Europarlamentu, pre 
Nemecký kultúrny dom, v rámci akcie Živé námestie a pri ďalších príležitostiach.  
Spevácka skupina Lastovičky pripravila pôsobivý program anglickej a americkej hudby, 
vystúpila na festivale speváckych zborov Bratislava spievaj, na DOD samosprávy a na 
výročnom koncerte v ZUŠ Fr. Jílka v Brne.  
Výtvarný odbor  obhospodáril stánok školy na Hlavnom námestí počas DOD samosprávy, 
pripravil Detské vianočné dielne v Justiho sieni a jeho žiaci pripravili výzdobu námestia 
v rámci akcie Živé námestie. Stali sa súčasťou projektu Namaľuj ciTy, v rámci ktorého žiaci 
VO vymaľovali zastávku MHD na Devíne na návrh žiačky školy. V katalógu firmy WEBER 
bola použitá na obale kresba žiačky VO. VO vytvoril projekt Hopsa hor'sa, ktorý sa začal 
vernisážou v SPP, na podnet pani Hantabálovej (členka RŠ) pokračoval vernisážou 
v CompanyCafe WBA Holding a zavŕšením bolo vystavovanie prác s ľudovou tematikou 
v Justiho sieni za spolupráce so ZUŠ J. Kowalského. Pokračovaním projektu Artforum bola 
výstava prác žiakov ŠPD VO pod názvom Stručne (ne)stručne.  Výstavu absolventských prác 
VO ponúkol k uzretiu verejnosti v rámci DOD školy.  
Pedagógovia navštevovali počas celého roka odborné semináre a prizvali do školy 
významných odborníkov, aby pracovali spoločne so žiakmi školy – Boris Čelár (jazzová 
hudba), Odborný seminár v ZUŠ J. Albrechta k mediálnej tvorbe, Husľový seminár J. 
Rachlina, klavírne semináre zamerané na 4-ručnú hru s Petrom Pažickým, s Darinou Švárnou, 
seminár gitaristov J. Mertza, seminár C. Zehndera pre flautistov, seminár so zameraním na 
odprezentovanie učebnice pre PŠ „ Hudobná náuka detí v prípravnom štúdiu typu A“ G. 
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Badinovej, seminár o artikulácii pre flautistov a iné. Pedagógovia javia dostatočný záujem 
o svoj odborný rast a bohato navštevujú každoročne aj semináre klavírnej hry EPTA. 
Pedagógovia TO neustále navštevujú semináre doma i v zahraničí a aj v čase letných 
prázdnin. Korepetítorka školy uskutočnila na pôde školy svoj recitál s podporou výkladu 
pedagóga HN pre žiakov a pedagógov školy. Školu navštívilo známe hudobné teleso Breiner 
trio, ktorému vedenie školy vytvorilo vhodné podmienky na cvičenie a natáčanie dokumentu. 
Škola dostala z rozpočtu mesta do užívania dve nové pianína na účely vyučovania HN. 
Otvorené hodiny škola ponúka pre verejnosť v čase DOD a tanečný odbor minimálne 2x 
ročne pre rodičov žiakov.  
Mimoriadne talentovaným žiakom škola poskytuje väčší priestor na realizáciu 
prostredníctvom rozšíreného vyučovania. Jakub Hantabál – žiak rozšíreného vyučovania 
sa predstavil v Music Room, St. James Cavalier vo Vallette na Malte v klavírnom recitály 
spoločne Kimberly Terrible. Podujatie organizoval honorárny konzul Slovenskej republiky 
a pán G. E. Bencini.  
Škola má dostatok partnerov na spoluprácu, čím deklaruje svoju otvorenosť a nadšenie 
a záujem. Žiakom tak vytvára zaujímavé študijné prostredie a priateľskú atmosféru, ktorú 
oceňujú rodičia vo svojich reakciách. Naposledy tak bolo po odovzdávaní absolventských 
vysvedčení, kedy ocenili dôstojnú rozlúčku spojenú s programom a spoločenským záverom. 
Úprimné poďakovanie pedagógovia dostali po učiteľskom koncerte, ktorý nadchol a dojal 
svojou bezprostrednosťou. Prostredníctvom médii škola zviditeľnila niektoré zo svojich 
podujatí – benefičný koncert, DOD, Bratislava pre všetkých, vystúpenie na Plese SP, 
natáčanie seriálu pre RTVS „Deti 2000“, príprava dokumentu o Z. Baloghovej a iné.   
  
 
Jednotlivé predmetové komisie pracovali v zmysle svojich plánov práce a flexibilne 
reagovali na potreby a nové ponuky. Realizovali otvorené hodiny v HO, TO, LDO a VO 
a koncertné prehrávky žiakov HO, ktoré tvoria vopred naplánované technické prehrávky 
v jednotlivých vytipovaných ročníkoch. Pedagógovia pripravili žiakov k absolvovaniu. 
Mimoriadne talentovaní žiaci HO absolvovali na samostatnom absolventskom recitály 
v Pálffyho paláci.V zmysle nových postupov žiaci 4. ročníka primárneho vzdelávania 
ukončili prvú časť štúdia na I. stupni záverečnou skúškou. Výrazom kvalitnej činnosti 
jednotlivých PK sú podujatia, ktoré škola v uplynulom školskom roku zrealizovala. Ich počet 
je vysoký, svedčí o zodpovednom prístupe, kvalite vyučovania a umeleckej práci pedagógov. 
PK plnili aj svoju kontrolnú úlohu v zmysle kontroly triednej dokumentácie pedagógov 
a účasťou na ich podujatiach – triednych koncertoch a ďalších podujatiach. 
 
Sponzoring  
Ľubomíra Gertler (kvetinové dary pre absolventov, tlač propagačných a iných materiálov), 
Angelika de Rossi – podpora podujatia na počesť Otta Wichterleho, Breiner trio za prenájom 
tanečnej sály, Miroslav Minca vytvorením redizajnu školy, Slovenské elektrárne 
prostredníctvom projektu Naše mesto, Tatrabanka prostredníctvom projektu Dobré srdce 
a iné.  
 
 
X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2013/2014, 
a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 
vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2014/2015 
 
Silné stránky 
 

� Škola s dlhodobou a výbornou tradíciou (58 rokov). 
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� Možnosti študovať v štyroch odboroch (hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-
dramatický). 

� Počet žiakov bez väčších výkyvov v zmysle úbytkov a neprimeraných nárastov, podľa 
možností školy, záujmu o štúdium a povinnej naplnenosti skupín (do 900 žiakov). 

� Prítomnosť silných pedagogických a umeleckých osobností. 
� Vysoké pracovné nasadenie členov Umeleckej rady a vedenia školy. 
� Existencia komorných združení a orchestra ako ďalších možností rozvoja žiakov 

a prezentácie činnosti školy ( Orchester mladých, Allegro - komorný sláčikový súbor, 
Strunky – sláčikový súbor mladších žiakov,  spevácke skupiny Myšky a Lastovičky, 
Saxy Things – sax. kvarteto a iné saxofónové skupiny, Skupina bicích nástrojov a 
perkusií, Guitarstrings – komorné združenie gitaristov, Píšťalôčky – najmenší flautisti, 
violončelová skupina, príležitostné zoskupenia gitarových, violončelových, 
speváckych a iných tried). 

� Záujem pedagógov o ich ďalší odborný rast a štúdium (odborné semináre, workshopy, 
kurzy, kontinuálne vzdelávanie, štúdium na VŠ a pod.). 

� Zabezpečenie kontinuálneho pedagogického a výchovného procesu výberom 
adekvátnych pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

� Schopnosť školy vytvárať, udržiavať a rozvíjať družobné vzťahy so školami 
v zahraničí (Francúzsko, Česká republika, Maďarsko, Juhoafrická republika, Poľsko, 
Maďarsko). 

� Participácia ZUŠ na projektoch družobných škôl a tvorba vlastných projektov za 
účasti týchto škôl. 

� Realizácia podujatí na základe medziodborovej spolupráce. 
� ZUŠ ako organizátor Celoslovenského violončelového seminára Margity 

Procházkovej, Husľového seminára s workshopom pod lektorským vedením Ácsné 
Szily Évy z Budapešti a gitarového seminára s Miriam Rodriguez Brüllovou 
z Bratislavy. 

� Náklonnosť a podpora zo strany rodičov prejavená darmi škole (notebooky, 
ozvučovacia technika, potreby pre VO, papier do tlačiarne, tlač propagačných 
materiálov, kvetinové dary pri absolutóriu žiakov, služby rôzneho charakteru a pod.). 

� Dobre nastavená spolupráca s nasledovnými inštitúciami: Štátne Konzervatórium, 
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, VŠMU, Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied UK, SND, Jednota dôchodcov, Červený kríž,  domovy dôchodcov, materské 
školy, VŠVU, PDF-UK, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, MFF UK 
Bratislava, Národné hudobné centrum, NOC – Národné osvetové centrum, ZSVTS – 
Zväz slovenskej vedecko-technickej spoločnosti, SPP, Lúčnica, Cifra – Uherské 
Hradište, Klnka, FS Štvrtčan, Artforum, Klub SF, Tanečné štúdio SAHRA, Únia 
výtvarníkov, Notárska komora SR, kostol Saleziáni don Bosco, penzióny (Sklenárova, 
Miletičova), domovy dôchodcov (DD Lamač), SČK, MŠ (Štvorlístok, Miletičova, 
Piesočná, Astrová a ďalšie), Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, 
NARNIA a ďalšie. 

� Škola ako vyhľadávaný partner pre účinkovanie na podujatiach zahraničných 
kultúrnych inštitútov (poľský, bulharský, francúzsky, rakúsky), veľvyslanectiev 
a konzulátov na Slovensku (Kubánske veľvyslanectvo, Holandské veľvyslanectvo, 
Americké veľvyslanectvo, Belgické veľvyslanectvo, Slovinské veľvyslanectvo, 
Maltský konzulát), Ministerstva kultúry SR, MÚ Ružinov, IKEA, Tesco, Bratislavská 
teplárenská spoločnosť, Nemocnica Ružinov, Notárska komora Bratislava, Nemecká 
spoločnosť a iné. 

� Organizovanie podujatí rôznorodého zamerania s uplatnením čo najväčšieho počtu 
žiakov. 
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� Realizácia podujatí v reprezentačných sálach mesta Bratislavy (KS Bratislavského 
Hradu, Zichyho palác, Pálffyho palác, Zrkadlová sieň primaciálneho paláca, Justiho 
sieň, Cikkerovo múzeum, Moyzesova sieň, MDPOH, Dvorana VŠMU, Koncertná sieň 
Rakúskeho kultúrneho fóra a iné). 

� Vysoká návštevnosť podujatí ZUŠ a pozitívne ohlasy verejnosti. 
� Tvorivá pracovná atmosféra prejavená prípravou a realizáciou podnetných 

a hodnotných podujatí. 
� Podnety zo strany ZUŠ na spoluprácu s ďalšími ZUŠ Slovenska (ZUŠ E. Suchoňa, 

ZUŠ Hálkova, ZUŚ J. Kowalského, ZUŠ Hlohovec, ZUŠ Š. N. Šamorínskeho a iné). 
� Vysoké počty prijatých žiakov na umelecké školy vyššieho typu – SŠSV Sklenárova 

7, Stredná pedagogická škola,  Stredná umelecká škola animovaného filmu, 
konzervatóriá na Slovensku a v zahraničí, ŠÚV J. Vydru, VŠMU Bratislava, 
Akadémia umení Banská Bystrica, VŠVU Bratislava a Brno, Fakulta architektúry 
ČVUT, FA a D Brno, FA STU Bratislava,  FD VŠL a D Zvolen,  školy zamerané na 
dizajn a textil v ČR, v Anglicku a Škótsku. 

� Vysoké ocenenia žiakov na domácich a medzinárodných súťažiach. 
� Záujem vedenia školy o prezentovanie práce školy v médiách (RTVS, TV BA, TA3, 

STV, TV Lux, TV Ružinov, Dúbravská TV, in ba, Mamina, Ružinovské Echo, SME, 
Nový čas, Hudobný život, Učiteľské noviny, výročné bulletiny, publikovanie textov 
o škole v rôznych propagačných materiáloch a pod.). 

� ZUŠ ako škola s úctou k tradícii a hodnotám zapájajúca do diania školy potomkov 
Ľudovíta Rajtera, slovenských i zahraničných skladateľov, výnimočných 
interpretačných osobností a bývalých úspešných absolventov školy pôsobiacich 
v umeleckom prostredí.  

� Aktivity školy smerujúce k pritiahnutiu pozornosti obyvateľov mestskej časti – Deň 
otvorených dverí, koncerty v záhrade školy (Sax on air, Saxobranie, Deň otvorených 
dverí: Záhady záhrady, mini Párty - Poďte k nám!, DOD 3, DOD 4 ) a pod. 

� Dobré materiálno-technické zabezpečenie – prevádzka v dvoch budovách školy, 
nástrojové vybavenie, nevyhnutné zariadenie v triedach a zborovniach, prístup na 
internet v obidvoch budovách školy, vedenie školy a kancelária vybavená stolovými 
počítačmi a telefónmi, vybavenie tanečných sál baletizolom a TV prijímačom.  

� Existencia záhrady školy v okolí budovy na Sklenárovej ul. č. 2 so širokými 
možnosťami využitia na realizáciu podujatí hudobného, výtvarného a tanečného 
odboru. 

� Umiestnenie identifikačného panelu s monumentálnou maľbou na budovu na 
Sklenárovej ul. č. 2 (práca viacerých žiakov ZUŠ výtvarného odboru) ako 
komunikačného prvku s verejnosťou, realizácia projektu Gajdošove valašky 
vystaveného na Kamennom námestí v Bratislave s perspektívou finálneho umiestnenia 
v záhrade ZUŠ, vymaľovanie zastávky MHD v Devíne ako prezentácia diela školy 
a pod. 

� Vyučovanie v dvoch budovách neďaleko susediacich – možná kontrola a operatívnosť 
pri riešení úloh. 

� Dobrá spolupráca vedenia školy s poradnými orgánmi školy ako Umelecká rada, 
Pedagogická rada, Rada školy, Rodičovské združenie, ZO OZ PŠ a V na Slovensku. 

� Otvorenosť vedenia školy pre nové podnety a ich spracovanie v prospech školy 
a hlavného mesta Bratislavy. 
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Slabé stránky 
 

� Zlý technický stav budovy na Sklenárovej ul. č. 5 (potreba výmeny okien a zateplenie 
plášťa budovy, oprava prehnitého priečelia budovy, nutná rekonštrukcia koncertnej 
sály). 

� Pozemok pod budovou a v okolí – Sklenárova č. 5 v roku 2009 predaný spoločnosti 
Beta Group. 

� Narušená budova na Sklenárovej ul. č. 2 z dôvodu vlhnutia pivničných priestorov – 
ohrozenie činnosti z hygienických dôvodov. 

� Avizovaný stav ohrozenia oplotenia pozemku budovy na Sklenárovej ul. č. 2. 
� Pomerne zastarané vybavenie tried, tanečných sál, kancelárie a koncertnej sály 

v budove na Sklenárovej ul. č. 5 (stará nábytková zostava s nedostatkom odkladacieho 
priestoru, nedostatočný kopírovací systém, Koncertná sála vplyvom starých 
kobercových krytín a textíliou potiahnutých kresiel nespĺňa atribúty sály s vhodnou 
akustikou a esteticky vyhovujúcou, skrinky v triedach – nedostatočný počet 
a nevyhovujúce typy s problematickým uzamykaním atď). 

� Budova ZUŠ na Sklenárovej ulici 2 nezabezpečená alarmom. 
� Vysoké náklady na údržbu hudobných nástrojov (ladenie, opravy) a nákup nových. 
� Rušivé prvky pôsobiace počas vyučovania (vzájomné vyrušovanie) v dôsledku 

neodhlučnených tried (Ľudová hudba verzus trieda s vyučovaním hry na gitare). 
� Zamestnanosť nepedagogických pracovníkov na čiastočné úväzky a pohyb na týchto 

pracovných pozíciách. 
� Nedostatok finančných prostriedkov z  rozpočtu mesta (zakúpenie nových hudobných 

nástrojov, CD a DVD prehrávačov, krojov a kostýmov do tanečného odboru, video 
prehrávačov do tanečných sál a magnetofónov do tried). 

� Nedostatok možností finančne ohodnotiť úspechy a nadštandardné aktivity 
zamestnancov. 

 
Príležitosti 
 

� Získavanie finančných prostriedkov z existujúcich fondov a grantov, od sponzorov 
a donorov. 

� Hľadanie nových možností rozšírenia kapacity školy na vyučovanie nových priestorov 
(napríklad nevysporiadaný služobný byt v budove na S5). 

� Zvýšenie rozpočtu školy zriaďovateľom. 
� Zabezpečenie modernizácie a doplnenie zariadenia školy. 
� Vyriešenie problematiky vlhnutia budovy na Sklenárovej ul. č. 2. 
� Získanie prostriedkov na opravu oplotenia na Sklenárovej č. 2. 
� Zabezpečenie alarmu na budovu na Sklenárovej ul. č. 2. 
� Realizovanie modernizácie koncertnej sály a zabezpečenie odhlučnenia tried. 
� Oslovenie zriaďovateľa ohľadom zvýšenia finančných prostriedkov pre štandardizáciu 

vybavenia učební až po vybavenie technikou na prehrávanie záznamov z koncertov 
a inštruktážnych filmov. 

� Získavanie finančných prostriedkov od zriaďovateľa na ohodnotenie nadštandardných 
úspechov a činnosti zamestnancov. 

� Zvýšená komunikácia ohľadom významu zachovania ZUŠ smerom k Ministerstvu 
školstva, Vláde SR a ďalším inštitúciám. 

� Skvalitňovanie vyučovacieho procesu zavádzaním moderných progresívnych prvkov. 
� Budovanie good will školy ako obrazu organizácie mesta. 
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� Tvorba hodnotných projektov so zapojením všetkých odborov a participácie 
Magistrátu hlavného mesta Bratislavy. 

� Presadzovanie uspokojovania potrieb a želaní potenciálnych žiakov a ich rodičov. 
� Získanie sponzorov na podporu rozvoja školy. 
 

Riziká 
 

� Pretrvávajúce nízke finančné ohodnotenie práce pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov v školstve. 

� Hrozba normatívneho financovania. 
� Nedostatočný počet uchádzačov o štúdium z hľadiska preferencie iných atraktívnych 

spopularizovaných činností a vplyvom odchodu ZUŠ z vyučovania v MŠ a zníženým 
počtom v skupinách v zmysle nových učebných osnov. 

� Zvýšenie počtu súkromných umeleckých škôl ako konkurencie pre štátne ZUŠ. 
� Nezáujem spoločnosti venovať potrebe existencie ZUŠ pozornosť. 
� Ľahostajnosť k riešeniu problematiky nízkych rozpočtov pre ZUŠ a ohrozujúci stav 

znižovania rozpočtov. 
� Nezáujem sponzorov o podporu vzdelávacích inštitúcií. 
� Nedostatok žiakov vplyvom demografického vývoja. 
� Rastúce ceny tovarov a služieb = zvýšené náklady ZUŠ na prevádzku. 
� Nemožnosť ďalšieho rozvoja škôl vplyvom obmedzujúcich skutočností vyplývajúcich 

z nízkeho financovania. 
 

Návrhy opatrení vo veľkej miere závisia od finančných prostriedkov pridelených škole 
z rozpočtu mesta. Škola vyvíja úsilie na zabezpečenie chodu a rozvoja školy aj za daných 
podmienok. Komunikuje s rodičmi,  a oslovuje sponzorov, žiada o pridelenie finančných 
prostriedkov z grantov na pomoc škole. Očakáva však od zriaďovateľa pomoc v naliehavých 
situáciách, kedy je vážne ohrozená prevádzka školy, kedy chýbajú finančné prostriedky na 
zakúpenie nevyhnutného vybavenia. Zmenou rozpočtu boli škole pridelené finančné 
prostriedky na rekonštrukciu Kocertnej sály školy, čím začne vykonávať prvú časť realizácie 
redizajnu ZUŠ, ktorého autorom je architekt Miroslav Minca v spolupráci s riaditeľkou školy. 
Ďalším naliehavým problémom je výmena prehnitého krytia vchodu do budovy školy na 
Sklenárovej 5. Redizajn školy obsahuje tiež výmenu okien, zateplenie budovy školy a oprava 
strechy tak, aby bolo možné realizovať plánovanú nadstavbu galérie.  
 
 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Dobromila Baloghová:  Daniel Malina - SŠSV Sklenárova 7 
                          Alica Urbánková - ŠÚV J.Vydru 
Radoslava Füllerová:      Romana Klementisová - ŠÚV J.Vydru  
                           Kaja Jurčišinová - St. Andrews, Škótsko, dejiny umenia 
Simona Janišová:        Barbora Červeňová - FA ČVUT, Praha 
                           Matúš Kurdel - Veĺká Británia, dizajn 
                          Jakub Štrpka - VŠVU Bratislava, dizajn 
                                                    FA a D Brno 
                                                    Akadémia umení B.Bystrica 
Lívia Kožušková:    Laura Bezúchová - ŠÚV J.Vydru  
                           Eva Mária Kaprinayová - FA STU 
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                           Zora Kusá - FD VŠLaD Zvolen 
Herta Ugorová:        Matej Korbelič – Konzervatórium Bratislava - cimbal 
 
 
XI.  Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
Škola zabezpečuje podmienky na zabezpečenie duševného zdravia, psychickej pohody 
a výkonnosti nasledovne: 

- ukladá pedagógom ako aj žiakom, aby na vyučovanie prichádzali z časovým 
predstihom, aby sa na dané vyučovanie pripravili a nevystavovali sa tak 
neprimeranému stresu 

- pedagógovia školy vo svojich rozvrhoch povinne vykazujú prestávky, ktoré využívajú 
na prípravy na ďalšie vyučovacie predmety, občerstvenie a psychorelax 

- vedenie školy upozorňuje oznamami na chodbách, aby návštevníci školy a najmä 
rodičia čakajúci na deti zachovali v čase vyučovania na chodbách ticho v záujme 
sústredeného vyučovania 

- riaditeľka školy zabezpečuje pre pedagógov psychologické poradenstvo ako získanie 
poznatkov o metódach a technikách ako sa vysporiadať so stresom a pohybovo-
relaxačný deň v tanečnej sále školy pod vedením pedagóga tanca 

 
2. Spolupráca školy  
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  
 
Škola počas celého školského roka komunikovala s rodičmi žiakov, pravidelne ich pozývala 
na podujatia, rodičovské aktívy a Plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri ZUŠ v snahe 
informovať ich o dianí školy, smerovaní školy a tým o podmienkach v akých sa vzdelávajú 
ich deti. Rodičia so záujmom napĺňali koncertné sály, zaujímali sa o napredovanie ich detí 
prejavovali svoju spokojnosť a poukazovali na možnosti zlepšenia formou dobrých nápadov. 
Pomoc prejavili darmi škole a rôznymi ďalšími formami pomoci. Na zbližovanie rodičov so 
školou slúžia všetky typy podujatí, kde ich škola pozýva. Podporuje muzicírovanie v rodinách 
a zapájanie rodičov do príprav žiakov na hodiny a do podujatí. Rodičia prejavili svoju 
spolupatričnosť ku škole výškou odvedených 2% z dane.  
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami,  
Škola v zmysle zákonov komunikuje so ZO OZ a dohaduje pracovné podmienky pre 
zamestnancov školy, čo deklaruje v Kolektívnej zmluve ZUŠ.  
Nadácia Pontis, Zelinárska 2 Bratislava – začiatok spolupráce v šk. roku 2012/2013, 
pokračovanie 2013/2014: projekt školy „Zdravé kvety = zdravé deti“ nadácia podporila v 
uplynulom období finančným darom 300 Eur – súčasť projektu Bratislava moje mesto (SE) 
Centrum pre filantropiu, n. o. Partner nadácie Tatrabanky Kozia 11 Bratislava: začiatok 
spolupráce október 2013, projekt školy „Hudobná náuka po novom“ – obnova triedy HN 
nezisková organizácia podporila finančným darom 300 Eur. 
Rodičovské združenie pri ZUŠ Ľudovíta Rajtera – OZ  
RZ spravuje finančné príspevky rodičov a pokrýva náklady školy na realizáciu podujatí, 
opravy a kúpu hudobných nástrojov, tvorbu propagačných materiálov školy, účastnícke 
a ďalšie výdavky súvisiace s účasťou žiakov na súťažiach a prehliadkach, financuje náklady 



 64 

na prenájom koncertných sál, uhrádza náklady na vstupenky žiakov na kultúrne podujatia, 
čiastočne uhrádza kopírovanie programov a občerstvenie pre žiakov na triednych koncertoch 
a koncertoch PŠ, tiež darčeky a občerstvenie pre absolventov školy. Podieľa sa na zakupovaní 
kvetinových a ďalších darov pre hostí z iných škôl a zo zahraničia. Poskytuje prostriedky na 
opravu hudobných nástrojov a na zakúpenie učebných pomôcok do všetkých odborov. 
Uvoľňuje financie na opravu a zakúpenie nových tanečných kostýmov. Spravuje prostriedky 
VO, ktoré rodičia darujú škole ako finančnú pomoc na zakúpenie pracovného materiálu pre 
VO. Vďaka finančným prostriedkom z príspevkov RZ mohla škola zrealizovať rekonštrukciu 
chodieb budovy na S5. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
 
Magistrát hlavného mesta Bratislava sa významnou mierou podieľal na práci školy a jej 
existencii. Rozpočet bol v uplynulom roku vďaka schváleným úpravám dostatočný na 
zvládnutie krytia nákladov zabezpečujúcich chod školy. Na rozdiel od predchádzajúceho 
roku, kedy škola riešila základné existenčné problémy bol tento rok zabezpečený. 
Výborná spolupráca s Magistrátom hl. mesta Bratislava sa prejavila v umeleckej rovine počas 
dní „Bratislava pre všetkých“, kedy mesto vytvorilo podmienky na prezentáciu školy 
a zároveň zužitkovalo potenciál školy vytvoriť hodnotný kultúrny program pre návštevníkov 
mesta. Škola poskytla program na podujatia ako Koncert želaní, Koncert pre seniorov a na 
vianočný koncert v Katedrále sv. Martina za účasti primátora mesta. V Justiho sieni škola 
uskutočnila vianočné dielne pre verejnosť (Detské vianočné dielne) a ocenila tiež poskytnutie 
tejto siene na účely výstavy Hopsa hor'sa. Zapojila sa tiež do akcie DOD v Prezidentskej 
záhrade a VO sa aktívne zúčastnil na akcii Živé námestie. 10 rokov od vstupu SR do EU 
oslavovalo mesto akciami na Hlavnom námestí, kde účinkovali aj žiaci TO a HO. BKIS 
spolupracovalo so školou v zmysle organizovania medzinárodného festivalu Slovakia Folk, 
ktorého sa zúčastnila Ľudová hudba pri ZUŠ Ľudovienka.  
 
2.4. Iná spolupráca  
ZUŠ spolupracuje s bývalými absolventmi školy, ktorí prijímajú pozvania na 
spoluúčinkovanie v spoločných programoch so súčasnými žiakmi školy. Táto forma 
spolupráce má pre školu nesmierny význam a poukazuje na zázemie, ktoré škola svojim 
žiakom vytvára. Zároveň tu nachádzajú stále zdroje inšpirácie a životných vzorov vo svojich 
pedagógoch. Rovnako dôležitá je spolupráca s rodičmi žiakov, ktorí dávajú škole cennú 
spätnú väzbu a vlastnými formami pomoci pomáhajú škole rozvíjať sa. Pedagógovia 
prinášajú zo svojho umeleckého prostredia vzácne kontakty, ktoré sú v odbornej rovine 
posilnením kvality školy a jej ponuky pre žiakov. Celý rad kontaktov a priateľstiev tvorí 
veľkú „rodinu“ školy, ktorá sa stáva pre jej žiakov priestorom, kde sa cítia príjemne 
a slobodne sa tu formujú v umení.  
 
 
Vypracovali:  Mgr.  Erika Fáberová, riaditeľka  

Mgr. Helena Kopsová, zástupkyňa riaditeľky  
Alžbeta Šišuláková, administratívna pracovníčka  
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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
Základnej umeleckej školy, Exnárova 6 v Bratislave 

za školský rok 2013/2014 
 

 
I. Základné informácie o škole: 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
 
Názov školy: Základná umelecká škola Exnárova 
Adresa: Exnárova 6, 821 03 Bratislava 2 
 
Kontakty: 

tel.: 02/43 42 13 58, 02/43 42 12 35, 02/43 33 54 41 
fax: 02/43 42 13 58 
e-mail: zus01@stonline.sk, zus02@mail.t-com.sk, zus03@mail.t-com.sk 
www.zus-exnarova.sk 

 
b)Vedúci zamestnanci školy: 
Meno riaditeľa: Mgr. Anna Miklovičová 
Volebné obdobie: 2014 – 2019 
Ďalší vedúci zamestnanci školy: 
Mgr. art. Ján Mazán – zástupca riaditeľky  
 
c) Údaje o rade školy 
Členovia RŠ: 
Mgr. Jakub Bednárik..................................................................................... za zriaďovateľa 
Ing. Slavomír Drozd....................................................................................... za zriaďovateľa 
Mgr. Ján Buocik............................................................................................. za zriaďovateľa 
Marcel Palonder............................................................................................ za zriaďovateľa 
PhDr. Soňa Hanzlovičová....................................................................................... za rodičov 
JUDr. Luboš Minich................................................................................................ za rodičov 
Ing. Rudolf Kürth................................................................................................... za rodičov 
Ing. Ján Tóth................................................................................. za rodičov (do 14.2.2014) 
Karin Planková............................................................................. za rodičov (od 14.2.2014) 
Mgr. art František Ďuriač............................................... za pedagógov – predseda rady školy 
Mgr. art Stanislava Koptáková......................................................................... za pedagógov 
Jaroslav Roško................................................................... za nepedagogických pracovníkov 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2013/2014: 
 
Rokovania rady školy sa konali v dňoch: 3.10.2013, 14.02.2014 a 30.04.2014. 
 
Hlavné body rokovania rady školy: 

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2012/2013 
2. Kontrola vývoja riešenia priestorových problémov 
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3. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu 
v školskom roku 2013/2014, počty prijatých detí 

4. Zmena člena RŠ – rodič 
5. Správa o hospodárení za rok 2013 
6. Priestorové problémy 
7. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 

 
Uznesenia z rokovania: 

1. RŠ prerokovala a prijala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ za šk. r. 
2012/2013 bez pripomienok. 

2. Predseda RŠ si dohodne osobné stretnutie s primátorom hl. mesta SR Bratislavy 
a bude žiadať stanovisko vo veci vývoja priestorových riešení pre ZUŠ Exnárova. RŠ 
sa dohodla na skoncipovaní listu pre primátora, aby boli písomné dôkazy o činnosti, 
resp. nečinnosti kompetentných vo veci vývoja priestorových riešení 
pre ZUŠ Exnárova 6. 

3. RŠ schválila počet žiakov 1 142 v školskom roku 2013/2014 a vzala na vedomie 
problémové pedagogicko-organizačné zabezpečenie vyučovacieho procesu, ktoré 
neumožňuje plne realizovať výchovu a vzdelávanie v súlade s cieľmi a princípmi 
výchovy a vzdelávania. 

4. Zloženie RŠ sa zmenilo – p. Tótha nahradila p. Planková (delegát za rodičov). 
5. RŠ prerokovala a prijala Správu o hospodárení za r. 2013 bez pripomienok. 
6. Členovia RŠ odporúčajú prijať ako jediné možné riešenie pre ZUŠ priestor ubytovne 

na Uránovej ul. 
7. Výberová komisia na základe výsledku výberového konania navrhuje zriaďovateľovi 

vymenovať do funkcie riaditeľky Základnej umeleckej školy Exnárova 6, Bratislava 2, 
na päťročné funkčné obdobie Mgr. Annu Miklovičovú. 

 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Pedagogická rada sa venovala vytvoreniu efektívneho komunikačného modelu (vedúcich 
PK, vedúcich elokovaných pracovísk s pedagógmi), ktorý by čiastočne vyvážil sťažené 
pracovné podmienky na ZUŠ vychádzajúce z rozdrobenosti pedagógov na deviatich 
pracoviskách, obsahovému a termínovému stanoveniu organizačných pokynov týkajúcich sa 
pedagogickej práce: 

- prerokovala a vzala na vedomie správy v jednotlivých odboroch a oddeleniach za šk. r. 
2013/2014 

- pokynom vyplývajúcich z platnej legislatívy 
- priestorovým problémom 
- príprave ŠkVP pre 3. ročník 2. časti, I. stupňa základného štúdia 
- schváleniu troch pedagógov ZUŠ Exnárova 6 na ocenenie “Najúspešnejší učiteľ za rok 

2013” (Martin Vasil, Zuzana Bouřová, Mária Eliášová) 
- pedagogické porady boli v dňoch: 2.09.2013, 19.11.2013, 21.01.2014, 29.04.2014, 

17.06.2014. 

Umelecká rada hľadala riešenie ako zvýšiť efektivitu práce pedagógov v sťažených 
priestorových podmienkach, ako dosahovať výborné výchovno-vzdelávacie výsledky napriek 
nepriaznivému rozpočtu školy, ďalej sa venovala organizačným a legislatívnym opatreniam, 
ako aj príprave školských podujatí, verejných koncertov a súťaží. Vyhodnocovala aktivity 
jednotlivých odborov a oddelení, schvaľovala „Plán práce Umeleckej rady na školský rok 
2013/2014 ako aj plány práce jednotlivých PK na školský rok 2013/2014“. Venovala sa 
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otázkam ŠkVP pre 3. ročník 2. časti I. stupňa základného štúdia. Stretnutia umeleckej rady sa 
konali v dňoch 22.10.2013, 15.1.2014, 11.3.2014 a 24.4.2014. 
 
Gremiálne porady cielene riešili každodenné zabezpečenie bezproblémového vyučovania 
a otázky finančného a organizačného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu 
na ZUŠ Exnárova 6. 
 
II. Údaje o žiakoch školy. 
 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15.09.2013 – 1 142 žiakov 
 
Hudobný odbor: PŠ 57, I. stupeň 494, I. stupeň rozšírené štúdium 1, 
 II. stupeň 50, II. stupeň rozšírené štúdium 1, 
 ŠPD 99 spolu 700 žiakov 
Tanečný odbor: PŠ 39, I. stupeň 51, 
 II. stupeň 0, 
 ŠPD 7 spolu 97 žiakov 
Výtvarný odbor: PŠ 29, I. stupeň 189, 
 II. stupeň 37, 
 ŠPD 22 spolu 277 žiakov 
Literárno-dramatický odbor: PŠ 6, I. stupeň 54, 
 II. stupeň 0, 
 ŠPD 8 spolu 68 žiakov 
 
Podľa výkazu o počte žiakov k 30.06.2014 – 1 067 žiakov 
 
Hudobný odbor: PŠ 54, I. stupeň 474, I. stupeň rozšírené štúdium 1, 
 II. stupeň 55, II. stupeň rozšírené štúdium 1, 
 ŠPD 107 spolu 690 žiakov 
Tanečný odbor: PŠ 35, I. stupeň 40, 
 II. stupeň 0, 
 ŠPD 9 spolu 84 žiakov 
Výtvarný odbor: PŠ 28, I. stupeň 179, 
 II. stupeň 37, 
 ŠPD 24 spolu 268 žiakov 
Literárno-dramatický odbor: PŠ 5, I. stupeň 20, 
 II. stupeň 0, 
 ŠPD 0 spolu 25 žiakov 
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Absolventi ZUŠ 
           

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2014  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o počte absolventoch k 
30.06.2014 absolvent je len raz 
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Exnárova 6 14 31 1 86 0 132  81 46 127 

 

Noví žiaci ZUŠ 

           
Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2014  

z toho žiakov v jednotlivých  
odboroch  

Údaje o počte nových žiakoch k 
15.09.2014 /je len raz započítaný/ 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
ZUŠ 

Exnárova 6 10 29 3 96 0 138  92 40 132 

 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie  
 

Pri hodnotení a klasifikácií žiakov sme postupovali podľa kritérií uvedených 
vo Vyhláške č. 324/2008 MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole a podľa 
Metodického pokynu č.N/2009-R z novembra 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 
základných umeleckých škôl. 
 
c) Novozaložené študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v školskom 
roku 2013/2014. 
 
 
Hudobný odbor: 
 
Projekt VIRTUOSO 

Žiaci komorného orchestra Exnárčatá po úspešnom absolvovaní nultého ročníka 
hudobného projektu s názvom Virtuoso, ktorý v roku 2012 vyhlásila Nadácia HB REAVIS 
pokračovali v spolupráci aj v jeho prvom ročníku v školskom roku 2013/2014. 

Projekt vychádza z princípov programov hudobného vzdelávania „El Sistema“ 
(Venezuela) a  „In Harmony“ (Veľká Británia). Víziou týchto hudobných projektov je 
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inšpirovať deti a mládež, aby objavili vážnu hudbu a obľúbili si ju formou hry v sláčikovom 
orchestri. Ďalej podporuje  zodpovednosť, tímovú spoluprácu, vzájomnú dôveru, rešpekt 
a sebadôveru medzi deťmi, popularizuje vážnu hudbu na verejnosti, zvyšuje povedomie 
verejnosti o hodnote hudby v živote dieťaťa a človeka. Je veľkým prínosom pri rozvoji jeho 
osobnosti, nadväzuje nové partnerstvá a komunikáciu medzi ZUŠ na Slovensku, ako 
i zapojenie siete organizácií a jednotlivcov (rodičov, deti, učiteľov, školy, samosprávu atď.). 

Postavili sa základy nového hudobného telesa, ktoré je na Slovensku jedinečné. Jeho 
členmi sú žiaci z 8-mich krajských ZUŠ Slovenska. 

V rámci prvého ročníka hudobného projektu Virtuoso 2013/2014 jeho členovia 
absolvovali nasledovné sústredenia a koncerty: 

1. – 4.10.2014 Sústredenie v horskom hoteli Eva vo Svätom Jure 
3.10.2014 Koncert pri príležitosti 20. výročia založenia spoločnosti 

HB REAVIS – Stará Tržnica, Bratislava 
5. – 9.12.2014 Sústredenie v horskom hoteli Eva vo Svätom Jure 
7.12.2014 Nahrávanie v RTVS a v nahrávacom štúdiu na Nobelovej 

ulici, Bratislava 
8.12.2014 Koncert v priamom prenose programu „Hodina deťom“ – 

Incheba, Bratislava 
12. – 15.4.2014 Sústredenie v horskom hoteli Eva vo Svätom Jure 
14.4.2014 Valentínsky koncert – Moyzesova sieň, Bratislava 
20. – 23.6.2014 Sústredenie v študijnom a kongresovom stredisku Centra 

ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre - 
Harmónii 

22.6.2014 Koncert v rámci festivalu Viva musica – Hlavné 
námestie, Bratislava 

29.6. – 2.7.2014 Sústredenie v rekreačnom zariadení Zlatá Idka 
29.6.2014 Koncert v rámci Tatranského kultúrneho leta – Grand 

hotel Bellevue, Horný Smokovec 
30.6.2014 Otvorenie Košického kultúrneho leta – Hlavné námestie 

v Košiciach 
 Otvorenie VI. ročníka festivalu mládežníckych zborov 

a orchestrov Šengenský poludník v kostole 
Premonštrátov – Košice 

1.7.2014 Koncert v rámci festivalu Šengenský poludník v kostole 
Minaret, Miškolc 

 
Projekt PORTRÉTY 

Cieľom tohto projektu, ktorý vznikol zo spolupráce slovenskej sekcie ISCM 
(International Society for Contemporary Music – Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú 
hudbu), EMCY Slovakia a AZUŠ SR je priebežne zapojiť čo najviac učiteľov a žiakov ZUŠ 
do interpretácie najnovšej hudby. 

Projekt sa teší domácej i medzinárodnej podpore a záštitu nad týmto projektom prebral 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
 
Výtvarný odbor: 

 
Okrem kresby, maľby, grafiky, modelovania, dekoratívnych činností, počítačovej 

grafiky, digitálnej fotografie a softwarového vybavenia Corell Flash a Photoshop sa v rámci 
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počítačovej grafiky zavádzajú demonštrácie multimediálnych smerov (akčné umenie, 
performancie, neokonceptuálne umenie) a viaceré inovácie v oblasti animovanej tvorby. 
Pedagógovia formou fotodokumentácie informujú žiakov o aktuálnom dianí vo svete 
výtvarného umenia a začleňujú do vyučovacieho procesu aj alternatívne úlohy ako kinetické 
umenie, inštalácie, foto-video prezentácie a pod. 
 

Literárno-dramatický odbor:  
 
Cieľom výchovno-vzdelávacej práce pedagógov LDO je pôsobiť na celkový rozvoj 

myslenia, cítenia a konania žiaka, rozvíjať jeho aktívny a tvorivý prístup k základným 
postojom okolitej skutočnosti v premedializovanej dobe pasívneho príjmu často regresívnych 
a kontraproduktívnych mediálnych obsahov, ďalej formovať kultivovaný rečový, dramatický, 
interpretačný, pohybový a v konečnom dôsledku divadelný umelecký prejav žiakov. 

V rámci LDO sa vďaka spolupráci pedagógov ktorí ho zastrešujú zrodili viaceré 
divadelné projekty, realizovali sa pohybovo-divadelné útvary, vizualizácia hudby, 
návštevy divadelných predstavení, stopované projekcie audiovizuálnych záznamov 
divadelných hier v triede s následnou zážitkovou diskusiou, analýzou a konfrontáciou. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 

Počet zamestnancov k 15.09.2013 bol 65 osôb, výchovno-vzdelávaciu činnosť 
zabezpečovalo 61 pedagógov, technicko-hospodársku činnosť 4 zamestnanci. Priemerný 
evidenčný prepočítaný počet zamestnancov k 15.09.2013 bol 53,7 pracovníkov, z toho 
pedagogických zamestnancov 50,1 a nepedagogických zamestnancov 3,6. Oproti minulému 
školskému roku 2012/2013 ide o nárast priemerného evidenčného prepočítaného počtu 
zamestnancov o 3,7. Nárast úväzkov bol spôsobený jednak zvýšeným záujmom o umelecké 
vzdelávanie a  závermi štátnej školskej inšpekcie, ktoré sa týkali povinnosti dodržiavania 
školského vzdelávacieho programu, resp. učebných plánov pre základné umelecké školy. 
 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2013 
     
     

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
ZUŠ 

Fyzický  počet Prep.počet Fyzický  počet Prep. počet 
ZUŠ Exnárova 6 61 50,1 4 3,6 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Kvalifikačné predpoklady spĺňali všetci zamestnanci v súlade s platnými ustanoveniami 
Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ: 
 

FORMA VZDELÁVANIA 

Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania 
           

ZUŠ 
Uvádzanie do 

praxe 
Priebežné 

Špecializačné
- inovačné 

Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie 
vedúcich 
pedagog. 
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Zamest. 

ZUŠ Exnárova 6 
začat
é 

ukonč
ené 

začat
é 

ukonč
ené 

začat
é 

ukonč
ené 

začat
é 

ukončen
é 

začat
é 

ukončen
é 

Tibor Feledi 1 1         
Jana Kőnigsmarková   1 1   1 1   
Ivana Ecetová   1 1       
Andrea Hriagyelová-Pelle   1 1       
Lucia Chuťková   1 1       
Ján Mazán   1 1       
Anna Miklovičová   1 1     1  
Alena Ťažká   1 1       
Ana Vyparinova-Krsmanič   1 1       
 
Aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
s názvom „ Ako nevyhorieť? (Burn out)“ , ktorého poskytovateľom bolo OZ Prevencia AD, 
Pekníkova 5, 902 01 Pezinok absolvovalo a úspešne ústnym preskúšaním dňa 6.6.2014 
ukončilo 8 pedagógov: Mgr. I. Ecetová, Mgr. A. Hriagyelová-Pelle, Mgr. art. L. Chuťková, 
PaedDr. J. Kőnigsmarková, Mgr. art. J. Mazán, Mgr. A. Miklovičová, Akad. mal. A. Ťažká, 
Mgr. art. A. Vyparinova-Krsmanovič. 
 
PaedDr. J. Kőnigsmarková úspešne obhájila svoju prácu na II. atestáciu s názvom „Prvé 
krôčiky... inovatívne metodické postupy vo vyučovaní hry na akordeóne.“ – 7.5.2014, 
MPC Ševčenkova 11, Bratislava. 
 
Seminár EPTA konaný v dňoch 25.8. – 27.8.2014. Zúčastnili sa ho pedagógovia: Mgr. A. 
Hriagyelová-Pelle, Mgr. Tibor Feledi, Mgr. art. L. Chuťková-Džubáková, Gabriela 
Badlíková, Mgr. art. Matúš Ferko. 
 

Pedagógovia sa priebežne zúčastňovali rôznych pedagogických a interpretačných 
seminárov, workshopov, venovali sa koncertnej činnosti a nahrávaniu. 
 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
 
„Cenu primátora mesta Bratislava za rok 2013“ si na slávnostnom oceňovaní pri príležitosti 
Dňa učiteľov prebrala Gabriela Badlíková. 
 
V rámci akcie magistrátu hl. mesta Bratislava „Talentovaná mládež“ ocenil pán primátor 
aj štyroch našich pedagógov – Gabriela Badlíková, Mária Eliášová, Marta Želiarová 
a František Ďuriač. 
 
Na Galakoncerte učiteľov ZUŠ Exnárova 6 boli traja pedagógovia ocenení ako „Najúspešnejší 
pedagóg roka 2013“ – Martin Vasil, Zuzana Bouřová, Mária Eliášová. 
Túto cenu udeľuje riaditeľka ZUŠ každoročne učiteľom, ktorí sa najviac zaslúžili o významné 
výsledky školy. 

 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ Exnárova 6 na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
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Maľovaná ZUŠ-ka – Celoslovenská výtvarná súťaž v Banskej Bystrici – člen poroty 
Akad. mal. D. Nágel 

IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala ZUŠ Exnárova 6 v školskom roku 2013/2014. 
 

• 17.9.2013 Vernisáž VO pri príležitosti 40. výročia založenia ZUŠ Exnárova 6, Justiho 
sieň – Primaciálny palác, „Exnárčatá“ – 15 žiakov, 5 pedagógov HO 

• 17.9.2013 – 4.10.2013 Výstava prác žiakov výtvarného odboru pri príležitosti 
40. výročia založenia ZUŠ Exnárova 6, Justiho sieň, Primaciálny palác – 5 pedagógov 

• 21.11.2013 „Hráme svojím spolužiakom“ – výchovný koncert pre žiakov I. stupňa 
na ZŠ Drieňová – 20 žiakov, 2 pedagógovia 

• 16.11.2013 – 5.12.2013 – nahrávanie vlastných úprav Vianočných kolied pre dve 
gitary v Trnavskom štúdiu. Žiak – A. Svatík, pedagóg – M. Vasil 

• 5.12.2013 Vianočný koncert, Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, Exnárčatá, 
akordeónové trio, sólové vystúpenia žiakov HO, žiaci TO – 70 žiakov, 11 pedagógov 

• 9.12.2013 – Vianočný a výročný koncert ZUŠ, kde vystúpili školský jazzový projekt 
„Jazz na Ex“ a „RocKids“ a krst prvého CD s Vianočnými koledami. 13 žiakov 
a 3 pedagógovia 

• 9. a 10.12.2013 sa na ZUŠ Exnárova 6, uskutočnili otvorené hodiny TO pre rodičov 
na Bancíkovej ul. – 27 žiakov, 3 pedagógovia 

• 11.12.2013 Koncert „Čarovné Vianoce“, Bulharský kultúrny inštitút, sólové vystúpenia 
žiakov a sláčikového kvarteta – 21 žiakov, 6 pedagógov 

• 12.12. a 16.12.2013 sa uskutočnili na ZUŠ Exnárova 6, otvorené hodiny pre rodičov 
na Orenburskej ul. – 30 žiakov, 3 pedagógovia 

• december/január 2013/2014 – Výstava prác žiakov výtvarného odboru pri príležitosti 
vianočného koncertu detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v priestoroch 
Foyer-u štúdií č.1 a č.2 Slovenského rozhlasu, RTVS Mýtna ul.č.1 v Bratislave 

• 28.1.2014 Koncert v čínskej reštaurácii “Garden“, koncert žiakov klavírneho odd. 
ZUŠ Exnárova 6 v reprezentačnom salóniku – 18 žiakov, 4 pedagógovia 

• 20.2.2014 „Hráme svojím spolužiakom“ – výchovný koncert pre žiakov I. stupňa 
na ZŠ Drieňová – 26 žiakov, 3 pedagógovia 

• 27.3.2014 Koncert ku Dňu učiteľov, Malá sála – DK Ružinov, sólové a komorné 
vystúpenie žiakov HO a vystúpenie žiakov TO – 31 žiakov, 5 pedagógov 

• 3.4.2014 Veľkonočný koncert, Rakúske kultúrne fórum, Exnárčatá, sólové a komorné 
vystúpenia žiakov – 33 žiakov, 7 pedagógov 

• 13.5.2014 Galakoncert učiteľov, Pálffyho palác na Zámockej ul., koncert pedagógov 
ZUŠ Exnárova a Cigánskych diablov – 18 pedagógov 

• 27.5.2014 Absolventský koncert v Mestskej knižnici, koncert absolventov z tried 
p.uč. Mgr.art. Vaculovej a p.uč. Šodorovej – 13 žiakov, 1 pedagóg 

• 29.5.2014 Výchovný koncert „O hudobných nástrojoch“ – koncert pre žiakov I. stupňa 
na ZŠ Ostredková – 12 žiakov, 2 pedagógovia 

• 29.5.2014 Absolventský koncert, Zichyho palác, koncert veľkých absolventov HO 
ZUŠ Exnárova 6 – 21 žiakov, 2 pedagógovia 

• 30.5.2014 Absolventský koncert, Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6, koncert malých 
a veľkých absolventov HO – 9 žiakov, 1 pedagóg 
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• 2.6.2014 „Sláčikový koncert k MDD“, Koncertná sála ZUŠ Exnárova 6, koncert 
sláčikového odd. ZUŠ Exnárova 6 k príležitosti MDD – 16 žiakov, 2 pedagógovia 

• 10.6.2014 Záverečný koncert, Zrkadlová sieň, Primaciálny palac, Exnárčatá, sólové 
a komorné vystúpenia žiakov – 27 žiakov, 6 pedagógov 

• 12.6.2014 Koncert v čínskej reštaurácii “Garden“, koncert žiakov klavírneho odd. 
ZUŠ Exnárova 6 v reprezentačnom salóniku – 15 žiakov, 3 pedagógovia 

• 16.6.2014 „Besiedka LDO“ vystúpenie detí z prípravného štúdia LDO na Bancíkovej 
ul., pod vedením p.uč. PhDr. Hrdinákovej – 5 žiakov, 1 pedagóg 

• 17.6.2014 „Tanečná akadémia“ Veľká sála DK Ružinov, Záverečná prezentácia TO, jej 
žiakov a malých absolventov. Časť hudobného sprievodu zabezpečili žiaci z triedy 
bicích nástrojov HO – 76 žiakov, 5 pedagógov 

• 17.6.2014 William Shakespeare – Búrka, absolventské predstavenie LDO, Veľká sála 
DK Ružinov. Záverečné vystúpenie žiakov z LDO pod režisérskym vedením 
ped. Gonščáka – 20 žiakov 

• 18.6.2014 Záverečný koncert v Zichyho paláci, vystúpenie ľudového súboru Exnárik, 
sólové a komorné vystúpenia žiakov HO – 22 žiakov, 5 pedagógov 

• Na 11-tich „Interných koncertoch“ a „Koncerte žiakov II. stupňa a ŠPD“ počas 
školského roka vystúpilo 213 žiakov z tried 45 pedagógov 
 
 

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

• 1.9.2013 DOD SNR – Vystúpenie pred  NR SR, Koncert komorného orchestra 
Exnárčatá, sólové a komorné vystúpenia žiakov – 15 žiakov, 3 pedagógovia 

• Október 2013 Návštevy galérií so žiakmi I. stupňa, II. stupňa a ŠPD – GMB, SNG – 
60 žiakov, 1 pedagóg 

• Október 2013 RTVS – Mýtna ul.1, nahrávanie CD Ľudové piesne v podaní mladých 
interpretov – 1 žiačka 

• 3.10.2013 Stará Tržnica, koncert v rámci projektu Virtuoso k 20. výročiu založenia 
spoločnosti HB Reavis – 5 žiakov, 1 pedagóg 

• 12.10.2013 Workshop ľudovej piesne Ľubice Vargicovej Osvetové centrum Bratislava – 
1 žiačka, 1 pedagóg 

• 17.10.2013 10. ročník stretnutia mladých interpretov víťazov ZUŠ – Festival Eugena 
Suchoňa – 1 žiačka, 1 pedagóg 

• 26.10.2013 „Stužková slávnosť“ – Gymnázium Novohradská, komorné vystúpenie – 
2 žiaci 

• 16.11.2013 Koncert v rámci projektu Virtuoso, EUROVEA Bratislava – 5 žiakov, 
1 pedagóg 

• 17.11.2013 Výstava kníh, Incheba Bratislava, kultúrny program – 1 žiačka, 1 pedagóg 
• 19.10.2013 „Muzikálová hviezda“ Súťaž v muzikálovom speve na pôde Novej scény 

v Bratislave – 1. miesto a 3. miesto 
• 20.11 – 22.11.2013 Workshop ľudovej piesne Trenčianske Teplice 2013 – 1 žiačka, 

1 pedagóg 
• 20. – 22.11.2013  „Čarovná flauta“ – 12. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej 

flaute a drevených dychových nástrojoch v Nižnej – 1 súťažiaci, 1 korepetítor, 1 
pedagóg – 2. miesto 

• 27.11.2013 Koncert pre seniorov – MsKS Vrakuňa – 1 žiačka, 1 pedagóg 
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• 5.12.2013 Rozsvietenie vianočného stromčeka mesta Bratislava, kultúrny program – 
12 žiakov, 2 pedagógovia 

• 7.12.2013 Nahrávanie v RTVS, štúdio č.2, Mýtna ul.1 – projekt Virtuoso – 5 žiakov, 
1 pedagóg 

• 8.12.2013 Vystúpenie orchestra Virtuoso v priamom prenose v RTVS v relácii „Hodina 
deťom“ Incheba Bratislava – 5 žiakov, 1 pedagóg 

• 13. 12. 2013 „Akadémia ZŠ Drieňová“ – Veľká sála DK Ružinov, hudobné vystúpenie – 
3 žiaci, 1 pedagóg 

• 13.12. – 15.12. 2013 "Vianočné tvorivé dielne" akcia organizovaná Magistrátom 
hlavného mesta Bratislava v Justiho sieni, Primaciálneho paláca – 4 pedagógovia 

• Január – Február 2014  „Muzikál – Ester“ príprava, nahrávka a účinkovanie v tomto 
projekte mladých kresťanov v Bratislave – Trnávke jednej z hlavných postáv, premiéra 
26.1.2014 v Sále pod kostolom – 1 žiačka, 1 pedagóg 

• 31.1 2014 Žiaci TO sa odprezentovali s modernými tanečnými číslami na plese SOŠ 
sluchovo postihnutých žiakov v Nemeckom kultúrnom dome v Rači – 12 žiakov 

• 14.2.2014 „Valentínsky koncert“ pre zamestnancov HB Reavis a jej hostí – projekt 
Virtuoso, Moyzesova sieň Bratislava – 5 žiakov, 1 pedagóg 

• 20.2.2014 „Novomestský škovránok“ – DK Kramáre súťaž v speve 1 súťažiaci, 
1 pedagóg – 1. miesto v 1. kategórii 

• 3.3.2014 „Kultúrna brigáda“ – MsU Ružinov kultúrny program pre seniorov 
MČ Ružinov – 8 žiakov, 3 pedagógovia 

• 15.3.2014 Konkurz do SND – divadelná hra „Láskavé Bohyne“ (1. a 2. kolo) – 1 žiak 
• 21.3.2014 „Schneiderova Trnava 2014“ – Celoslovenská súťaž v sólovej a komornej hre 

na sláčikové nástroje – 7 súťažiacich, 1 korepetítorka, 1 pedagóg – Strieborné pásmo 
• 25.3.2014 Koncert ku „Dňu učiteľov“ – MsKS Vrakuňa, kultúrny program – 1 žiačka, 

1 pedagóg 
• 25.3. – 1.4.2014 „Spish Talent Festival“ Spišská Nová Ves, Súťaž v sólovom 

muzikálovom a populárnom speve, 1 súťažiaca, 1 pedagóg – Strieborné pásmo 
• 1.4.2014 "Maľovaná ZUŠ-ka" Celoslovenská výtvarná súťaž v Banskej Bystrici 

z odoslaných prác našich žiakov sme získali – cena Ex Aequo a 3 x Zlaté pásmo 
• 25.4.2014 „Pink Song – Zvolen 2014“ Spevácka súťaž v sólovom populárnom speve – 

titul „Absolútny víťaz súťaže“ 2 x 1. miesto, 3. miesto – 3 súťažiace, 2 pedagógovia 
• 26.4. 2014 "Bratislava objektívom mládeže" súťažná výstava organizovaná v rámci 

akcie Bratislava pre všetkých. Akcia organizovaná magistrátom mesta Bratislava 
na Hlavnom námestí – 6 pedagógov 

• 26.4.2014 „Bratislava pre všetkých“. Prezentácia organizácií v pôsobnosti magistrátu 
hlavného mesta Bratislava. 
Hlavné námestie – pódium 
vystúpili: 

- „Jazz na Ex“ – koncert jazzovej kapely s kompozíciami jej členov a pedagóga – 
6 žiakov, 1 pedagóg 

- „RocKids“ – koncert žiakov školského rockového projektu s pedagógom – 
11 žiakov, 1 pedagóg 

 Hlavné námestie – výtvarný workshop 
- prezentácia žiakov a pedagógov výtvarného oddelenia s ich edukačnými hrami 

pre najmenších Bratislavčanov – 23 žiakov, 6 pedagógov 

Primaciálny palác – Zrkadlová sieň 
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koncertné vystúpenie komorného orchestra Exnárčatá a sólové vystúpenia našich žiakov 
– 36 žiakov, 7 pedagógov 

• 29.4.2014 Celoslovenská súťaž „Rečou klavíra“ – Kysucké Nové Mesto 2 súťažiaci, 
1 pedagóg – Zlaté a strieborné pásmo 

• 3.5.2014 „Bojnická perla“ – Bojnice 2014, Spevácka súťaž v sólovom populárnom 
speve, 1 súťažiaca, 1 korepetítor – Strieborné pásmo 

• 7.5.2014 „Slávik Slovenska 2014“ Obvodné kolo speváckej súťaže v sólovom ľudovom 
speve 3x1.miesto vo všetkých troch kategóriách a postup do krajského kola 

• 15.5.2014 TV JOJ – Dobré ráno – River park – Prezentácia CD a videoklipu „Miro Jaroš 
Deťom“ – Čisté rúčky, Ako sa správať na ceste – 2 žiaci, 2 pedagógovia 

• 15.5.2014 Medzinárodná súťaž slovenskej tvorby „Rajecká hudobná jar 2014“ – Rajec – 
4 súťažiaci žiaci, 2 pedagógovia – Čestné uznanie a Cena riaditeľa ZUŠ 

• 18.5.2014 „Malokarpatský slávik“ Súťaž v populárnom speve - 1 súťažiaca, 
1 korepetítor, 1 pedagóg – 2. miesto 

• 28.5. – 31.5.2014 Medzinárodný Hudobný Festival „Allegro Mosso“ v Riccione (ITA), 
kde s veľkým ohlasom vystúpilo školské jazzové zoskupenie „Jazz na Ex“ – 5 žiakov, 
1 pedagóg 

• 30.5.2014 Celoslovenská súťaž „Piano v modernom rytme“ – Bojnice, 3 súťažiaci žiaci, 
1 pedagóg – 4 Zlaté pásma a 1 Strieborné pásmo 

• 1.6.2014 „Koncert k MDD“ na Bratislavskom hrade, kde vystúpili školské rockové 
talenty v zoskupeniach RocKids a Animal Crackers, sólové vystúpenia žiakov 
speváckeho oddelenia – 12 žiakov, 2 pedagógovia 

• 3.6.2014 Koncert víťazov minuloročnej medzinárodnej súťaže „Rajecká hudobná jar“ 
v Slovenskom inštitúte vo Viedni – 2 žiaci, 1 pedagóg 

• 3.6.2014 „Slávik Slovenska 2014“ Krajské kolo speváckej súťaže v sólovom ľudovom 
speve 3x1. miesto vo všetkých troch kategóriách a postup do celoslovenského kola 

• 4.6.2014 Koncert víťazov minuloročnej medzinárodnej súťaže „Rajecká hudobná jar“ – 
Mirbachov palác, Bratislava – 2 žiaci, 1 pedagóg 

• 5.6.2014 „POP – HIT“ v Petržalke. Spevácka súťaž v populárnom speve 1 súťažiaca, 
1 pedagóg – 1. miesto v tretej kategórii 

• 7.6.2014 „Hľadá sa muzikálová hviezda“ Spevácka súťaž kde sme získali 3 x 1. miesto 
vo všetkých troch súťažných kategóriách – 5 žiakov, 2 pedagógovia 

• jún 2014 „Výtvarný piknik“ doobedné stretnutia žiakov VO, Sad Janka Kráľa, výtvarné 
dopoludnia v parku – 48 žiakov, 1 pedagóg 

• 20.6.2014 Koncert orchestra Virtuoso na Hlavnom námestí v Bratislave v rámci Letného 
hudobného festivalu – 5 žiakov, 1 pedagóg 

• 22.6.2014 Otvorenie kultúrneho leta „Juniales“ na Kuchajde, Bratislava Nové mesto – 
2 žiačky, 1 pedagóg 

• 22.6.2014 „VIVA MUSICA“ Koncert orchestra Virtuoso v rámci Medzinárodného 
hudobného festivalu – 5 žiakov, 1 pedagóg 

• 26.6.2014 Koncert pre seniorov – MsKS Vrakuňa, kultúrny program – 1 žiačka, 
1 pedagóg 

• 29.6.2014 Koncert v rámci Tatranského kultúrneho leta – Starý Smokovec – hotel 
Bellevue, v rámci projektu Virtuoso, 5 žiakov, 1 pedagóg 

• 30.6.2014 Otvorenie Košického kultúrneho leta – Hlavné námestie Košice, v rámci 
projektu Virtuoso, 5 žiakov, 1 pedagóg 



 76 

• 30.6.2014 Otvorenie VI. ročníka festivalu mládežníckych zborov a orchestrov 
Šengenský poludník v kostole Najsvätejšej trojice (Premonštrátov), v rámci projektu 
Virtuoso, 5 žiakov, 1 pedagóg 

• 1.7.2014 Koncert v rámci festival Šengenský poludník – Miškolc (Maďarsko) v rámci 
projektu Virtuoso, 5 žiakov, 1 pedagóg 

• Ďalšie akcie kde sa prezentovalo spevácke oddelenie našej ZUŠ: 
- Davos „Stretnutie mladých“ (SWI), účinkovanie v kultúrnom programe – 

vystúpenie s kapelou – 1 žiačka 
- Divadlo pod kostolom, verejné účinkovanie v kultúrnom programe – 1 žiačka 
- Strassburg „Púť dôvery“ – európske stretnutie mladých kresťanov (FRA), 

účinkovanie v kultúrnom programe – 1 žiačka 
• Ďalšie súťaže na ktorých sa zúčastnili žiaci VO: 

- Súťažná výstava "Bratislava objektívom detí a mládeže" 
- Celoslovenská výtvarná súťaž – "Maľujeme s PRIMALEXOM" 
- Celoslovenská výtvarná súťaž – "Umenie zblízka" ZUŠ Imra Weinera Kráľa 

v Považskej Bystrici 
- Celoslovenská výtvarná súťaž – "Ja na prázdninách" KARTAGO tours 
- Celoslovenská výtvarná súťaž – "Mesto budúcnosti" 

Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 
 

Vyzývateľ 
na predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt školy 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

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

trvá 

ISCM – Slovakia New Music for Kids 
and Teens 

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

trvá 

Partner projektu Vytvorenie internetovej 
siete impulzných 

Zabezpečovanie umeleckých 
programov a rozmanitých 

trvá 
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centier pre podporu 
turistických 
informačných 
kancelárií a rozvoj 
cestovného ruchu 
v prihraničnom regióne 
s Rakúskom  

výmenných podujatí s dôrazom 
na kultúrne dedičstvo Slovenska 
– ľudovú hudbu, tradičné 
remeslá.  
 

Vlastný projekt Medzinárodná 
interpretačná súťaž 
v hre na plechové 
dychové nástroje 

Súťaž v hre na plechové 
dychové nástroje v sólovej 
i komornej hre žiakov 
základných umeleckých škôl. 
Súťaž sa koná v prepojení 
s Medzinárodným hudobným 
festivalom – Brass Seans. 

trvá 

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

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

trvá 

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

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

trvá 

CEF a Slovnaft 7. ročník grantového 
programu Talenty 
Novej Európy za rok 
2013 

Do 7. ročníka Talentov Novej 
Európy sa prihlásilo 206 
mladých umelcov, vedcov, 
hudobníkov, či športovcov. 
Odborná porota, ktorá hodnotila 
posledné kolá 12. a 13. februára 
2014, vybrala 53 z nich 
a rozdelila medzi nich sumu 66 
tisíc eur. Tento ročník bol 
výnimočný nielen množstvom 
prihlásených, ale aj vysokou 
kvalitou výkonov talentovaných 
detí a mladých ľudí. Všetci 
prihlásení bojovali statočne 
a ukázali, že okrem talentu treba 
mať aj pevnú vôľu a snahu 
niečo dokázať. Sú výnimoční už 
vo svojom mladom veku. Aj to 
je dôvod, prečo ich CEF 
a Slovnaft podporili. 

trvá 

Presidium European 
Musicschool Union 
(EMU)  

Medzinárodný 
hudobný 
festival Allegro mosso 

Cieľom medzinárodného 
projektu pod záštitou Presidium 
European Musicschool Union 

každé 2 roky 
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– Riccione (ITA)  (EMU) na Európskom 
hudobnom festivale mládeže, 
ktorý sa koná v Talianskom 
Riccione, je spájať mladých 
jazzových nadšencov, kapely 
aby nadobudli cenné skúsenosti 
pri svojich verejných 
prezentáciách a nadviazali 
kontakty s hudobníkmi v celom 
európskom hudobnom prosredí. 

MV SR, OÚ BA, odb. 
školstva 

Slávik Slovenska 2014 
(krajské kolo) 

Výber a postup 
do celoslovenského kola súťaže 
Slávik Slovenska 2014 
v jednotlivých kategóriách. 

Máj – jún 
2014 

 
Základná umelecká škola Exnárova 6 je partnerom projektu: „Vytvorenie 

internetovej siete impulzných centier pre podporu turistických informa čných kancelárií 
a rozvoj cestovného ruchu v prihraničnom regióne s Rakúskom“. Impulzné centrum 
zriadené v Základnej umeleckej škole Exnárova 6, pobočka Orenburská č. 31, zabezpečuje 
umelecké programy a rozmanité výmenné podujatia s dôrazom na kultúrne dedičstvo 
Slovenska – ľudovú hudbu, tradičné remeslá. 
 

Projekt VIRTUOSO vychádza z princípov programov hudobného vzdelávania 
„El Sistema“ (Venezuela) a „In Harmony“ (Veľká Británia). Víziou týchto hudobných 
projektov je inšpirovať deti a mladých umelcov, aby objavili vážnu hudbu a obľúbili si ju 
formou hry v sláčikovom orchestri. Ďalej podporovať zodpovednosť, tímovú spoluprácu, 
vzájomnú dôveru, rešpekt a sebadôveru medzi deťmi, popularizovať vážnu hudbu 
na verejnosti, zvyšovať povedomie verejnosti o hodnote hudby v živote dieťaťa a človeka 
a jej prínos pri rozvoji jeho osobnosti, ale i nadviazať nové partnerstvá a komunikáciu medzi 
ZUŠ na Slovensku, ako i zapojenie siete organizácií a jednotlivcov (rodičov, deti, učiteľov, 
školy, samosprávu atď.). 

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

Projekt „New Music for Kids and Teens“ naplno rozbehla Medzinárodná spoločnosť 
pre súčasnú hudbu (ISCM) na Slovensku jej slovenská sekcia. Výnimočný projekt určený 
učiteľom a žiakom základných umeleckých škôl. Jeho cieľom je zapojiť mladých hudobníkov 
a ich učiteľov do štúdia a prezentácie súčasnej vážnej hudby. Základňu študijného materiálu 
zabezpečuje databáza prístupná cez internet, kde si učitelia môžu zadarmo stiahnuť skladby 
domácich a zahraničných autorov. Pomoc pri štúdiu ponúkajú renomovaní odborníci 
na interpretáciu súčasnej hudby v podobe seminárov a tvorivých dielní. 

Projekt sa teší domácej i medzinárodnej podpore. Záštitu nad projektom prebral 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Všetky dôležité informácie 
a databázu skladieb nájdete na: www.newmusicforkids.org. 
 

ZUŠ Exnárova je organizátorom Medzinárodnej interpretačnej súťaže v hre 
na plechové dychové nástroje v sólovej i komornej hre žiakov základných umeleckých škôl. 
Súťaž sa koná v prepojení s Medzinárodným hudobným festivalom – Brass Seans. 
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ZUŠ Exnárova naďalej rozvíja spoluprácu s hudobnou školou Galambos János 
Zeneiskola v Budapešti (H) a s hudobnou školou Music-a-la-mobile v Zurndorfe (A), ďalej 
ZUŠ Šaľa, ZUŠ Nové Zámky, ZUŠ Košice. Spolupráca prebieha formou výmenných stretnutí 
pedagógov a žiakov, spoločných koncertov a odovzdávaní si nových skúseností. 

 
V dňoch 29. mája až 1. júna 2014 sa hudobná skupina „Jazz na Ex“, ktorá pôsobí 

na Základnej umeleckej škole Exnárová 6, zúčastnila na Európskom hudobnom festivale 
mládeže, ktorý sa konal v Talianskom Riccione. Kapela výborne reprezentovala 
ZUŠ Exnárova 6, hlavné mesto Bratislava a celé Slovensko na svojich vystúpeniach v rámci 
festivalu. Ich vystúpenia boli zo strany verejnosti, usporiadateľov a členov Presidia EMU 
považované za jedno z TOP vystúpení na tomto festivale. Naši mladý jazzmani zaujali hlavne 
svojou vysokou kvalitou a precíznosťou ich interpretácie veľmi obtiažnych – autorských 
skladieb.  

 
 

V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
Závery zo správy o výsledkoch školskej inšpekcie konanej v dňoch 18.9. a 19.9.2013: 

Riaditeľka školy a novovymenovaný zástupca riaditeľky školy spĺňali kvalifikačné 
predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie, riaditeľka absolvovala funkčné 
vzdelávanie. Škola mala vypracované požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
a odborných zamestnancov školy. Všetci pedagogickí zamestnanci boli kvalifikovaní, 
odbornosť vyučovania bola 100%. 

Škola disponovala kvalitným vlastným (zrekonštruovaným) elokovaným pracoviskom 
Orenburská 31 v Podunajských Biskupiciach, bola primerane vybavená hudobnými nástrojmi. 
Dlhodobo neriešené priestorové podmienky školy zo strany zriaďovateľa mali negatívny 
vplyv na dodržiavanie platných právnych noriem (učebné plány) vo vyučovacom procese. 
Elokované pracoviská v základných školách (ZŠ Borodáčová, ZŠ Ostredková, ZŠ Drieňová, 
ZŠ Mierová, ZŠ Odborárska) neposkytovali vhodné priestorové ani materiálno-technické 
podmienky pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

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

K slabým stránkam ŠkVP patrili nedostatky v učebných plánoch jednotlivých 
študijných zameraní a učebných osnovách niektorých predmetov, organizácii prijímacieho 
konania a v oblasti podmienok a spôsobu ukončovania štúdia. 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ Exnárova 6 
 

V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na rok 2013 bola v decembri 2013 
vykonaná v ZUŠ Exnárova následná finančná kontrola Útvarom mestského kontrolóra 
hl.m.SR Bratislavy. Výsledkom kontroly bolo vyhotovenie záznamu z vykonanej kontroly. 
Kontrola nevyvodila žiadne opatrenia a skonštatovala, že pri  výkone činnosti ZUŠ nedošlo 
k žiadnym porušeniam zákonných ustanovení príslušných zákonov. 
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VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
ZUŠ Exnárova 6 sídli v nedostatočných a nevyhovujúcich priestoroch. 
 

Priestory na Exnárovej 6 sú pre potreby ZUŠ nedostatočné a nevyhovujúce, 
vyučovanie musí prebiehať aj v elokovaných pracoviskách na iných základných školách. 
Priestory, ktoré má ZUŠ k dispozícii využíva len na vyučovací proces. Vybavenie tried 
a učební nie je dostatočné, vyžaduje si neustále dopĺňanie, údržbu a opravy. 

Priestorová otázka ZUŠ Exnárova je dlhodobo nepriaznivá. ZUŠ pôsobí v 9-tich 
pracoviskách, čo zvyšuje nároky na riadiaci proces. V súvislosti s (ne)riešením priestorovej 
otázky je potrebné len skonštatovať, že za týmto účelom bola zriadená komisia 
na monitorovanie procesu riešenia priestorového zabezpečenia činnosti MŠ Bancíkovej 
a ZUŠ Exnárova. Po niekoľkých obhliadkach a pracovných stretnutiach tejto komisie 
vyplynuli určité závery, ktoré sú dodržiavané sporadicky, resp. v oklieštenej forme. 

Pri rozhodnutí o odňatí správy budovy ZUŠ Exnárova zriaďovateľovi a následnom 
zverení len časti budovy, bola vznesená požiadavka zo strany vedenia ZUŠ Exnárova, aby 
boli zhotovené samostatné potrubné rozvody vykurovania a dodávok TUV pre objekt 
ZUŠ Exnárova. Táto požiadavka vychádzala zo skúseností s dodávkami tepla v priestoroch 
ZUŠ Exnárova. Už v minulosti sme upozorňovali zriaďovateľa na časté havárie, resp. 
výpadky vykurovania. Momentálne sú priestory ZUŠ Exnárova 6 vykurované neefektívne, 
dochádza buď k prekurovaniu priestorov, alebo naopak k ich nedokurovaniu. Na základe 
odborného vyjadrenia Ing. Šmelíka (experta na vykurovacie systémy) je tento stav spôsobený 
zavedením vyregulovaných systémov okolitých panelákov. Na základe tohto skutkového 
stavu bola vznesená požiadavka zo strany vedenia ZUŠ na úplnom odčlenení rozvodov tepla 
a TUV, aby bolo možné efektívne riešiť vykurovanie v priestoroch ZUŠ a nedochádzalo by 
k narúšaniu výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu výpadkov kúrenia. 

Monitorovacia komisia len skonštatovala, že túto investíciu vo výške 56 tis. Eur 
je možné rozdeliť do etáp a najprv zrealizovať zhotovenie samostatnej prípojky a pri tomto 
skonštatovaní nateraz aj ostalo. 

Už 10 rokov sa riaditeľka školy Mgr. Anna Miklovičová snaží o získanie dôstojných 
priestorov pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti s dôrazom na centralizovanie 
pôsobiska školy na menej ako terajších 9 pracoviskách. Posledné tri roky sme žili v nádeji, 
že sa táto situácia skutočne zmení. Po všetkých krokoch, ktoré boli k dnešnému dňu 
v súvislosti s riešením priestorových problémov ZUŠ Exnárova podniknuté jednak zo strany 
mestskej časti Ružinov a taktiež zo strany Hl. mesta Bratislavy – nášho zriaďovateľa, nám 
od p. primátora a aj od p. starostu stále chýbajú garantované záruky. 

 

Neriešenie priestorových problémov stavia ZUŠ Exnárova 6 do neľahkej pozície: 
1. priestorové obmedzenia neumožňujú uplatňovať učebné plány v plnej miere, 

pretože vyučovacie hodiny nemáme kde odučiť 
2. každoročné krátenie rozpočtu nám neumožňuje prija ť viac pedagógov, ktorí by 

potrebné vyučovacie hodiny odučili 
 
Zabezpečenie vyučovacích priestorov šk. r. 2013/2014: 
 
V tomto školskom roku boli obnovené zmluvné záväzky so 7 elokovanými pracoviskami: 
ZŠ Borodáčova, ZŠ Ostredková, ZŠ Drieňová, ZŠ Mierová, ZŠ Odborárska, 
CVČ na Kulíškovej a  na Bancíkovej 2. 
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K vyučovaniu bolo potrebných 51 tried: 
Exnárova 6...................................................................................... 16 tried, 1 koncertná sála 
Orenburská 31........................................................................................ 9 tried, 1 tanečná sála 
CVČ Kulíškova........................................................................................................... 1 trieda 
Bancíkovej 2........................................................................................ 2 triedy, 2 tanečné sály 
ZŠ Ostredková.............................................................................................................. 7 tried 
ZŠ Borodáčova............................................................................................................. 6 tried 
ZŠ Drieňová................................................................................................................ 2 triedy 
ZŠ Mierová................................................................................................................. 3 triedy 
ZŠ Odborárska............................................................................................................ 1 trieda 
 

Ideálnym riešením je získanie samostatnej budovy, ktorá by priestorovo z prevažnej 
miery nahradila elokované pracoviská (triedy na ZŠ), ktoré sú polohovo výhodné iba 
pre žiakov navštevujúcich uvedené ZŠ, ale zároveň veľké, neestetické triedy sú pre potreby 
ZUŠ nevyhovujúce. 

ZUŠ nemôže realizovať svoj programový zámer a naplno zabezpečiť výchovu 
a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona 
a naplno využiť umelecko-pedagogický potenciál (viď. priestorové a materiálno technické 
vybavenie školy). 

 
Školský rok 2013/2014 v oblasti opráv a údržby učebných pomôcok a priestorov bol 

poznačený celospoločenským dosahom finančnej krízy. Na opravu a údržbu priestorov bola 
venovaná len minimálna časť rozpočtu výdavkov. Opravy a údržba sa vykonávali len 
v nevyhnutných prípadoch, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života žiakov a pedagógov 
a aby zároveň nebol narušený vyučovací proces. 

V novembri 2013 bola v priestoroch ZUŠ odstránená havária – zatekajúca strecha. 
Začiatkom roka 2014 bola zistená porucha v dodávkach tepla z dôvodu prasknutého potrubia. 
Odstránenie porúch si vyžiadalo celkovo 32 tis. Eur. 

V nevyhnutnej miere boli zabezpečované revízie elektrických zariadení a hasiacich 
prístrojov samozrejme v súlade s bezpečnostnými predpismi. Exnárova 6, Orenburská 31, 
v týchto priestoroch bola vykonaná štandardná oprava a údržba učebných pomôcok, 
kancelárskej techniky a hudobných nástrojov. 
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2013 
 

15. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 698 296€ 
16. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné : 112 608€ 
17. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 633€ boli použité: na energie 
18. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 

728€(HB REAVIS), 500€ (ARS BRATISLAVENSIS) 
19. Iné finančné prostriedky: 350€ Slávik Slovenska 2014 – krajské kolo súťaže (MV, 

Okresný úrad, odbor školstva) 
 
IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok 2013/2014 
a vyhodnotenie jeho plnenia. 
 

Koncepčný plán a strategická koncepcia Školského vzdelávacieho programu 
ZUŠ Exnárova sú založené na modernom, dynamickom a tvorivom prístupe zameranom 
na potreby a požiadavky širokej verejnosti: žiakov, rodičov, vzdelávacích a iných organizácií. 
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Všeobecné ciele a poslanie ZUŠ Exnárova vychádzajú z koncepcie programu realizačného 
tímu školy, obsahom ktorého je kvalitné plnohodnotné umelecké vzdelávanie našich žiakov. 

Svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom 
a organizáciou vzdelávania ZUŠ Exnárova v plnej miere spĺňa požadované atribúty umeleckej 
školy s významným kultúrno-výchovným poslaním. 

Naša ZUŠ Exnárova 6, poskytuje vzdelanie i sociálne znevýhodneným deťom z Domu 
sociálnych služieb ROSA, ktoré prostredníctvom špeciálneho pedagogického prístupu 
rozvíjajú svoj umelecký potenciál. 

ZUŠ Exnárova svojou činnosťou a svojim zameraním predstavuje významnú 
a zmysluplnú súčasť programu výchovy a vzdelávania vo svojom regióne a patrí k účinnému 
nástroju, ktorý usiluje o potláčanie negatívnych prejavov správania sa, drogovej závislosti 
a kriminality. 
 
Ciele: 

1. Moderná škola = moderný učiteľ = moderný žiak. 
2. Zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 
3. Oboznamovanie žiakov s modernými informačnými technológiami, s novodobými 

aspektmi z oblasti umenia (hudobného, tanečného, výtvarného, literárno-
dramatického) a realizácia obsahovej prestavby konkrétneho vyučovacieho predmetu. 

4. Poskytovanie základne pre štruktúrované umelecké vzdelávanie v oblasti počítačovej 
gramotnosti. 

 
Prioritným cieľom Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Exnárova je zavádzanie 

informačných technológií a multimediálnej techniky do vyučovania, rozširovanie ponuky 
výchovy a vzdelávania a zvyšovanie kvalitatívnej úrovne školy. 
 
V súlade so Štátnym vzdelávacím programom sa sústreďujeme na: 

• integrovanie IKT do vyučovania 
• využitie IKT na spoluprácu medzi školami 
• zabezpečenie IKT kompetencií pre učiteľov 
• zabezpečenie prístupu k IKT pre žiakov a učiteľov 
• využívanie IKT vo vyučovacom procese a aj mimo vyučovania 

 
V súčasnosti sa informačné technológie využívajú vo všetkých umeleckých odboroch. 

Počítačová gramotnosť sa tak stáva nevyhnutnou podmienkou uplatnenia úspešného 
absolventa na trhu práce. 
 
Špecifiká študijných odborov s dôrazom na využitie IKT: 

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

IKT v hudobnom odbore využívame vo viacerých rovinách: 
• elektronické hudobné nástroje, digitálne spracovanie hudby 
• komponovanie a ďalšie spracovanie materiálu 
• digitálne zdroje umeleckých diel 
• edukačné hudobné programy 
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Veľký dôraz kladieme na rozvoj a materiálno-technické vybavenie našich komorných telies: 
 
„Exnárčatá“: charakteristické hudobné teleso, ktoré vzniklo spoluprácou akordeónového 

a komorného súboru. Špeciálnou formou, činnosťami a cieľmi udržiava súdržnosť 
kolektívu a programovo sa zameriava na rozvoj myšlienky hudobnej komunikácie 
na základnej úrovni. Zoskupenie využíva podporu elektronických nástrojov 
na dotvorenie zvukovej kompaktnosti. 

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

„Jazz na Ex“: džezová formácia špecializujúca sa na swing, big band jazz a classic rock, 
dance music. Formácia pracuje s modernou aparatúrou a vhodnou formou spracováva 
najnovšie trendy z oblasti digitálnej hudby. 

„Music&Fellows“: teenegerská popová formácia s edukačným a prezentačným zámerom. 
„Exnárik“: špecializuje sa na interpretáciu slovenskej ľudovej hudby v spolupráci 

so speváckym oddelením. 
„Hviezdy na Ex“: akordeónový súbor založený na podporu najmladších žiakov oddelenia 

a reprezentáciu školy na verejných podujatiach. 
Hudobná náuka: cieľom vyučovania je aplikovanie tvorivého prístupu v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu, komplexnejšie žiakom priblížiť a poukázať na vzájomné 
súvislosti tvarovania a vývoja hudobného procesu. 

Špeciálna hudobná prípravka: cieľom je prepojenie zážitku (emócii, asociácii) a poznatku 
s rozvojom prirodzených psychomotorických a senzomotorických zručností detí 
(s využitím metodických postupov Feldenkraisa, Alexandra, Carabo Cone a iných). 
Metodika vychádza zo zmysluplného uplatňovania hudobných činností smerujúcich 
k porozumeniu a precíteniu elementárnych hudobných zákonitostí. 

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

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

 
Výtvarný odbor je súčasťou obsahu všeobecného vzdelávania spravidla ako jeden 

z esteticko-výchovných predmetov. Využíva okrem kresby, maľby, grafiky, modelovania, 
dekoratívnych činností aj počítačovú grafiku, digitálnu fotografiu a softwarové vybavenie 
Corell Flash a Photoshop. 
 
Počítačova grafika – digitálna fotografia: predstavuje ďalší nový prvok pre rozvoj 

alternatívnej tvorby. Žiaci pracujú so špecifickými a náročnými technológiami, ktoré 
smerujú k tvorbe multimediálnych projektov. 
 
Ponuka literárno-dramatického odboru sa sústreďuje na budovanie základného 

dramatického cítenia a prejavu, techniky pohybu, techniky reči a slovesného prejavu, 
schopnosti začleniť sa a spolupracovať v rámci tvorivého kolektívu. 
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5. Podporovanie verejnej prezentácie sa žiakov a zabezpečenie účasti talentovaných 
žiakov na súťažiach celoštátnych i medzinárodných. 

6. Kladenie dôrazu na rozvoj komorných telies a zabezpečenie materiálno-technického 
vybavenia potrebného pre kvalitné prezentovanie sa na verejnosti. 

7. Prehlbovanie tvorivej spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami a odbormi (HO, 
TO, VO, LDO), ktorej výsledkom sú a budú pútavé multimediálne umelecké projekty. 

8. Rozvíjanie medzinárodných aktivít a partnerských vzťahov s inými školami formou 
výmenných koncertov žiakov a pedagógov a seminárov zameraných na obohatenie 
pedagogických metód. 

9. Prehlbovanie kultúrnej spolupráce s organizáciami, charitatívnymi inštitúciami 
a domom sociálnych služieb ROSA. 

10. Rozvíjanie služieb impulzných centier – cezhraničnej spolupráce. 
11. Kladenie dôrazu na osobnostný – kvalifikačný rast zamestnancov. 
12. Zabezpečenie plynulého chodu a života školy v podobe bezpečnej, podporujúcej 

a podnetnej klímy, klímy dôvery, otvorenej komunikácie a korektných vzťahov. 
13. Udržiavanie a ďalšie rozvíjanie statusu ZUŠ Exnárova – školy, ktorá je otvorená 

novým podnetom a svojou existenciou výrazne vplýva na proces kultúrneho 
a spoločenského diania vo svojom regióne. 

 
Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru: 
 

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

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

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

Škola v našom poňatí predstavuje centrum výchovno-vzdelávacieho procesu, 
kultúrneho a spoločenského diania pre žiakov, učiteľov, rodičov a verejnosti vo svojom 
regióne. 
Návrh projektu alebo koncepčného zámeru rozvoja školy na šk. r. 2014/2015 
 

Koncepčný zámer rozvoja školy na nasledujúci šk. r. 2014/2015 bude vychádzať 
z bodov spomenutých v koncepčnom pláne zo šk. r. 2013/2014 a obsahového zamerania školy 
uvedeného v Školskom vzdelávacom programe. 
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Naďalej budeme žiakom poskytovať široký výber študijných smerovaní v rámci ich 
prejaveného záujmu o štúdium a rozvíjať aplikovanie moderných metodík vo výchovno-
vzdelávacom procese s dôrazom na tvorivý prístup žiaka a pedagóga. 

Vynikajúce výsledky našich žiakov zo speváckeho oddelenia v súťaži „Slávik 
Slovenska“ ako aj propagáciu slovenskej ľudovej piesne budeme podporovať zapájaním stále 
väčšieho počtu žiakov do spolupráce s komorným zoskupením ľudová hudba „Exnárik“. 

Našu snahu umožniť mládeži so záujmom hrať, cvičiť, vystupovať, hudobne, kultúrne 
a spoločensky rásť v spoločnosti ľudí, v snahe priblížiť im profesionálny hudobný život, 
naučiť ich komunikovať, ako sa správať na javisku a ako pozitívne vplývať na publikum 
reprezentuje jeden z našich ďalších projektov – „RocKids“. 

Naše detské a mládežnícke talenty dostanú možnosť upriamiť na seba pozornosť 
a ukázať sa svetu v plnej paráde popri svojich rovesníkoch z celého Slovenska v pokračovaní 
projektu VIRTUOSO. 

„New Music for Kids and Teens“ v tomto výnimočnom projekte určeného špeciálne 
pre učiteľov a žiakov základných umeleckých škôl, bude naším cieľom do „akcie“ zapojiť 
ďalších našich skvelých mladých hudobníkov – buď ako autorov, alebo vynikajúcich 
interpretov novej slovenskej hudby. 
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X. Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2013/2014, 
a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 
vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2014/2015 
 

Škola v oblasti vzdelávania dosahuje výborné výsledky vo všetkých svojich odboroch, 
o čom svedčí úspešná reprezentácia našich žiakov na domácich ako aj medzinárodných 
podujatiach. Naďalej narastá záujem detí navštevovať našu školu, pretože poskytuje výuku 
na všetky hudobné nástroje, široký rozptyl techník v rámci VO a tvorivé vyžitie sa v rámci 
LDO a TO. V tomto duchu bude škola pokračovať i v nasledujúcom šk. r. 2014/2015. Škola 
sa vynikajúco zapísala ako organizátor súťaží. Aj naďalej chceme klásť dôraz nielen 
na vzdelávanie, ale aj na výchovu, ktorá predstavuje maximálnu starostlivosť 
a zainteresovanosť pedagóga vo vzťahu k žiakovi. Chcem zdôrazniť, že oproti minulým 
rokom sme zaznamenali výrazný pokrok a dúfame, že i naďalej sa nám bude dariť posúvať 
hranicu výchovného a vzdelávacieho faktoru smerom ku komplexnejšej pedagogickej 
činnosti, kde osobnosť žiaka a jej tvarovanie je na prvom mieste. 

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

• 100% kvalifikovaný a odborne zdatný 
pedagogický zbor. 
 

• Mimoriadne výsledky ktoré 
ZUŠ Exnárova 6, dosahuje 
v speváckom oddelení hlavne v oblasti 
ľudového a muzikálového spevu. 
 

• Pýchou školy je 5 komorných 
hudobných telies „Exnárčatá“, 
„RocKids“, „Jazz na Ex“, 
„Music&Fellows“ a „Exnárik“ 

 
• Zapojenie sa do projektu VIRTUOSO. 

 
• Projekt „New Music fod Kids and 

Teens“ s vlastným skladateľským 
talentom. 

 

SLABÉ STRÁNKY 
 

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

PRÍLEŽITOSTI 
• Vysoká profesionalita a efektívna 

štruktúra pedagógov. 
 

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

RIZIKÁ  
• Pretrvávajúce priestorové problémy, 

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

• Finančné zabezpečenie, ktoré musí 
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a spoločenského diania vo svojom 
regióne. 

 
• Zabezpečenie plynulého chodu 

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

 

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

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

1. Jasmína Kőnigsmarková – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (ped. 
Akad.mal. B. Nágelová) 

2. Zaira Viteková – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (ped. Akad.mal. 
B. Nágelová) 

3. Samuel Fulec – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Súkromná umelecká 
škola animovanej tvorby (ped. Akad.mal. D. Nágel) 

4. Jakub Murder – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (ped. Akad.mal. 
D. Nágel) 

5. Dalibor Králik – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (ped. Akad. mal. 
D. Nágel) 

6. Karolína Ondriášová – Konzervatórium Bratislava, Cirkevné konzervatórium 
Bratislava (ped. Mgr. I. Ecetová, ped. J. Gonščák) 

7. Sáva Ondriáš – Konzervatórium Bratislava (ped. J. Gonščák) 
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahraničí (meno žiaka, názov 
školy): 
 

1. Veronika Trnečková – Vysoká škola výtvarného umenia – Grafika (ped. Akad.mal. 
D. Nágel) 

2. Lukáš Dubniček – Slovenská technická univerzita – Architektúra (ped. Akad.mal. 
D. Nágel) 

 
Každoročné úspešné prijatie žiakov na ďalšie štúdium umeleckého zamerania 

poukazuje na kvalitný a širokospektrálny záber výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy, 
ktorý nadväzuje na súčasné trendy a možné profesijné uplatnenie žiakov. 
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XI. Ďalšie informácie o škole 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 

Kontrola z regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, 
so sídlom v Bratislave sa na našej ZUŠ Exnárova 6, konala 15.4.2014 a vo svojom rozhodnutí 
zo dňa 24.4.2014 rozhodol: Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z.z. návrhu účastníka 
konania Základná umelecká škola Exnárova 6, 821 03 Bratislava, IČO 317 694 03 sa 
vyhovuje a s uvedením priestorov Základnej umeleckej školy Exnárova 6, 821 03 Bratislava 
do prevádzky sa súhlasí. Súčasne sa podľa § 13 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. 
schvaľuje prevádzkovy poriadok pre činnosť základnej umeleckej školy. 
 
2. Spolupráca školy 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí. 

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

Spolupráca pedagógov  klavírneho odd. a rodičov našich žiakov sa prejavila 
v spolupráci s reštauráciou „GARDEN“. Jej majitelia, manželia LIU-ovci, ktorých dve deti už 
niekoľko rokov navštevujú našu ZUŠ, vybavili v tejto súvislosti svoju reštauráciu – jej salónik 
kvalitným pianínom a umožňujú nám používať tento reprezentačný priestor reštaurácie 
na usporadúvanie našich koncertov. Ďalej sa rodičia vo veľkej miere podieľali na doprave 
našich žiakov a pedagógov na súťaže, koncertné vystúpenia mimo Bratislavy. 
Nezanedbateľná je aj podpora zo strany rodičov pri získavaní adekvátnych priestorov pre našu 
ZUŠ. Pravidelne sa zúčastňovali na rokovaniach mestského zastupiteľstva. Iní hľadali 
podporu v médiách – kde uverejňovali svoje články (p. Kűrth). ZUŠ Exnárova svojou 
činnosťou a svojim zameraním predstavuje významnú a zmysluplnú súčasť programu 
výchovy a vzdelávania vo svojom regióne a patrí k účinnému nástroju, ktorý usiluje 
o potláčanie negatívnych prejavov správania sa, drogovej závislosti a kriminality. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami). 

Naša škola už 10 rokov poskytuje vzdelanie (ArtTherapy) i sociálne znevýhodneným 
deťom z Domu sociálnych služieb ROSA, ktoré prostredníctvom špeciálneho pedagogického 
prístupu rozvíjajú svoj umelecký potenciál. 

 
Ďalej pri ZUŠ Exnárova 6 pracuje občianske združenie „Rodičovské združenie 

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

 
Spolupráca so Slovenskou filharmóniou na spoločnom projekte, ktorý by mal uvedený 

v koncertnej sále SF, v minulosti spoločný projekt s našou kapelou  RocKids. 
 

2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
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Naďalej prehlbujeme vzájomné vzťahy, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni s MČ 
Ružinov, MČ Podunajské Biskupice, Magistrátom hl. mesta Bratislavy, Bulharským 
kultúrnym inštitútom, Rakúskym kultúrnym fórom, Univerzitnou knižnicou a Domom kultúry 
Ružinov, pre ktoré organizujeme celoročne rôzne kultúrne podujatia k viacerým významným 
príležitostiam. 
 
2.4. Iná spolupráca 

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

ZUŠ Exnárova rozvíja aj medzinárodné aktivity (služby impulzných centier – 
cezhraničnej spolupráce) a partnerské vzťahy s inými školami (ZUŠ Šaľa, ZUŠ Nové Zámky, 
ZUŠ Budapešť, ZUŠ Zurdorf, Rakúsko) formou výmenných koncertov žiakov a pedagógov 
a seminárov zameraných na obohatenie pedagogických metód. Okrem toho organizuje aj 
koncerty v Domovoch dôchodcov (Domov dôchodcov v Dúbravke, Dom seniorov Pri Kríži) 
k rôznym príležitostiam. 
 

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

Projekt „New Music for Kids and Teens“ naplno rozbehla Medzinárodná spoločnosť 
pre súčasnú hudbu a jej slovenská sekcia. Výnimočný projekt určený učiteľom a žiakom 
základných umeleckých škôl. Jeho cieľom je zapojiť mladých hudobníkov a ich učiteľov 
do štúdia a prezentácie súčasnej vážnej hudby. Základňu študijného materiálu zabezpečuje 
databáza prístupná cez internet, kde si učitelia môžu zadarmo stiahnuť skladby domácich 
a zahraničných autorov. Pomoc pri štúdiu ponúkajú renomovaní odborníci na interpretáciu 
súčasnej hudby v podobe seminárov a tvorivých dielní. Projekt sa teší mimoriadnej domácej 
i medzinárodnej podpore. 

Záštitu nad projektom prebral Minister školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 
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 Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Základnej umeleckej školy, Hálkova 56 v Bratislave 
za školský rok 2013/2014 

 
Základné informácie o škole 

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola, Hálkova 56 
Adresa: Hálkova 56, 831 03 Bratislava 
Kontakty: tel.: 02 / 44632117 -9 

     fax:02 / 44632118  
     www.zushalkova.eu 
     e-mail: zus-riaditelka@stonline.sk  

1.2 VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY 

Meno riaditeľa: Mgr. art. Ingrid Bubeníčková 
Volebné obdobie: 2009 - 2014 
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
Viktória Isteníková, štatutárny zástupca 

1.3 Údaje o rade školy 

Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Hálkova 56, Bratislava 
Funkčné obdobie RŠ : 06. 07.2012 - 06. 07.2016 
Štatút RŠ bol schválený 09.10.2012 
RŠ pri ZUŠ Hálkova 56 pracovala od 06. 07.2012 v tomto zložení: 
zvolení zástupcovia  za pedagógov:  Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. - predseda 

     Mgr. Silvia Čierniková 
zvolení zástupcovia  za  rodičov : Mgr. Iveta Syneková -  podpredseda 
     (ukončenie členstva: 18. 02. 2014 ) 
     Ing. Janka Farkašová – kooptovaná 18. 02. 2014 
     (voľba podpredsedu : 18. 02. 2014 ) 
 Ing. Stanislava Dräxlerová 
 Ing. Marián Stolárik  
 JUDr. Henrich Klačanský  
zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov: Mária Sopociová  
delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:  Ing. Klaudia Košíková 
      Ing. Libor Gašpierik 
      Ing. Branislav Feješ 
zvolený zástupca za vyššiu vzdelávaciu inštitúciu:  Mgr. František Poul 
 
18. 02. 2014 sa konalo výberové konanie na riaditeľa ZUŠ Hálkova 56. Na základe výsledkov 
výberového konania bola do funkcie riaditeľa školy  primátorom hl. m. SR menovaná 
Mgr. art. Ingrid Bubeníčková. 
 
V šk. r. 2013/ 2014 RŠ zasadala dvakrát  a prebehlo jedno elektronické hlasovanie. 
RŠ sa vyjadrovala k základným bodom programu: 

• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ 
v šk.r.2012 /2013 
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• Správa o výsledkoch hospodárenia školy v r. 2012 
• Návrh rozpočtu na rok 2013 
• Stav počtu žiakov k štatistickému zberu  (september 2013) 
• Čiastočná úhrada nákladov so štúdiom za 1. polrok 2013 
• Príprava a organizácia muzikálového predstavenia Snehulienka a sedem pretekárov  
• Plán práce na šk. r. 2013 /2014 
• Spolupráca pri organizovaní speváckej súťaže „Hľadá sa muzikálová hviezda“ 
• Návrh Školského vzdelávacieho programu na šk r. 2013 / 2014 
• Schválenie Školského vzdelávacieho programu na šk r. 2014 / 2015 ( elektronická 

diskusia a hlasovanie 17. – 19. 06. 2014 ) 
• Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  

výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 

1.4 INÉ PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY 

Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2013 / 2014 celkom  9 krát ,  
v termínoch - 26.8.2013, 2.9.2013, 17.9.2013, 20.11.2013, 21.1.2014, 11.3.2014, 7.4.2014, 
20.5.2014, 17.6.2014.  
Základnými témami rokovaní boli:  

� schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými a organizačnými 
dokumentmi  

� organizácia školského roka 
� plán práce na školský rok 2013/2014 a jeho plnenie 
� príprava  a organizácia muzikálového predstavenia Snehulienka a sedem pretekárov 
� príprava a organizácia návštevy družobnej ZUŠ z Prahy 
� rozdelenie pracovných úloh 
� vyhodnotenia 
� konferencie 
� informácie rôzneho charakteru v oblasti školstva a legislatívy 

Umelecká rada zasadala  v školskom roku 4 krát, 
v termínoch- 19.9.2013, 4.12. 2013, 16.4.2014, 29.5.2014.  

� vyjadrovala sa k aktuálnymi a dôležitým témam vyučovacieho procesu 
� riešila otázky umeleckej prezentácie absolventov  a ostatných žiakov školy 
� riešila požiadavky vyplývajúce z bežného vyučovacieho procesu na škole 
� vyjadrovala sa k organizácii a príprave muzikálového predstavenia Snehulienka 

a sedem pretekárov 
� vyjadrovala sa k organizácii a príprave  návštevy družobnej ZUŠ z Prahy 

Predmetové komisie 
Na ZUŠ Hálkova 56 v školskom roku 2013 / 2014 pracovalo 9 predmetových komisií, ktoré 
sú metodickým  orgánom vedenia školy: 

� Hra na dychových  nástrojoch 
� Spev a korepetície 
� Hra na husliach 
� Hra na violončele a gitare 
� Hra na klavíri 
� Hra na keyboarde, akordeóne , bicích nástrojoch a kapela 
� Hudobná náuka 
� Výtvarný odbor 
� Literárno-dramatický odbor a Tanečný odbor  

PK zasadali najmenej 4 krát ročne: 
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� vyjadrovali sa k aktuálnym otázkam vyučovacieho procesu na škole 
� riešili podľa dôležitosti  svoje individuálne a špecifické úlohy v rámci  oddelení 

2 ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY  

2.1 Počty žiakov 

a)Tabuľka  žiaci ZUŠ k 30.06.2014 
Údaje o po čte žiakov k 30.06.2014  

z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o po čte žiakov k 
30.06.2014 /žiak je len raz 
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Počet žiakov 
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32 147 46 414 0 639  329 241 570 
 
b) Tabuľka  žiaci, absolventi, noví žiaci ZUŠ  
Údaje o počte absolventoch k 30.06.2014    

z toho žiakov v jednotlivých  
odboroch  

Údaje o počte absolventovch k 
30.06.2014 absolvent je len raz 
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Počet žiakov 
spolu   

7 26 6 49 0 88  48 39 87 
 
c) Tabuľka  žiaci, absolventi, noví žiaci ZUŠ  
Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2014    

z toho žiakov v jednotlivých  
odboroch  

Údaje o počte nových žiakoch k 
15.09.2014 /je len raz 
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Počet žiakov 
spolu    

15 31 11 114 0 171  68 95 163 
 

2.2 VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE  

d)Tabuľka:  Výsledky hodnotenia a klasifikácie 
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Výsledky hodnotenia v šk. roku 2013/2014 

hodnotenie január jún 

prospeli s vyznamenaním 507 494 

prospeli   68 64 

neprospeli 1 1 

neklasifikovaní 2 6 
 
V základnej umeleckej škole prevažuje vlastný záujem žiakov umelecky sa vzdelávať. Vychádzame 
z individuálnych predpokladov a daností žiakov a  tomu zodpovedajú aj výsledky hodnotenia .  
Žiaka okrem známky veľmi motivuje aj slovné hodnotenie a prezentácia nadobudnutých vedomostí a zručností 
na verejnosti.  
V  ZUŠ vychádzame zo štvorstupňovej klasifikácie a na základe výsledkov sú podľa nej žiaci hodnotení.  
Neklasifikovaní  boli v školskom roku 2013 / 2014  tí, ktorí na vlastnú žiadosť zo zdravotných alebo iných 
vážnych dôvodov prerušili štúdium alebo sa zúčastnili opravnej skúšky z hudobnej náuky do 15. 9. 2014. 

2.3. NOVOZALOŽENÉ ( ZRUŠENÉ ) ŠTUDIJNÉ UČEBNÉ ODBORY A ICH 
ZAMERANIE  
 
V školskom roku 2013 / 2014 neboli zrušené a nevznikli nové študijné učebné odbory. Vyučovací proces 
prebiehal v študijných odboroch ako v predchádzajúcom školskom roku. 
Naštudovanie muzikálového predstavenia sme riešili formou projektového vyučovania podľa Školského 
vzdelávacieho programu školy na rok 2013 / 2014.3 Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
 
e)Tabuľka : Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15. 09. 2013 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

Fyzický  počet Prep. počet v % Fyzický  počet Prep. počet v % 

42 34,68 6 3,81 
 

3.1 Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2013 
V školskom roku 2012 / 2013 bol  stav k júnu 2013  -  43 pedagogických zamestnancov. 
V školskom roku 2013 / 2014 bol  stav k júnu 2014  -  42 pedagogických zamestnancov. 
Odišla učiteľka v hre na dychových nástrojoch s čiastočným úväzkom, jej úväzok bol 
doplnený učiteľovi , ktorý mal tiež čiastočný úväzok.( potom celý úväzok ) 
 
Vyučovací proces v ZUŠ Hálkova 56 prebiehal pod vedením všetkých kvalifikovaných 
pedagogických zamestnancov. 
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3.2. Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ  
 
f)Tabuľka: Forma vzdelávania – počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania  

Uvádzanie do 
praxe 

Priebežné Špecializačné- 
inovačné 

Špecializačné 
kvalifika čné 

Vzdelávanie 
vedúcich 

pedagogických 
zamestnancov 

začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 

1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 
 
V školskom roku 2013 / 2014 absolvoval  1 zamestnanec adaptačné vzdelávanie začínajúceho 
pedagogického zamestnanca pod vedením uvádzajúceho pedagóga , u 6 zamestnancov 
prebieha prípravné atestačné vzdelávanie, u 1 zamestnanca bakalárske a u 1 zamestnanca 
doktorandské štúdium. 
 
3.3 Mimoriadne  ocenenia PZ ZUŠ 

 
Za dlhoročnú  a  tvorivú pedagogickú činnosť , vynikajúce výsledky v oblasti umeleckého vzdelávania bola  pri 
príležitosti Dňa učiteľov ocenená primátorom hlavného mesta Bratislavy  učiteľka hry na klavíri Viera 
Rychlová. 
Na stretnutí  primátora s talentovanou mládežou mesta Bratislavy bolo udelené ocenenie žiakovi  Igorovi 
Hronovi v hre na klavíri a jeho pedagógovi Mgr. art. Robertovi  Kohútkovi, ArtD. 
 
3.4. Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach 
Naši žiaci a pedagógovia sa v školskom roku 2013/ 2014 zapojili a zúčastnili sa na mnohých 
súťažiach medzinárodného a  celoštátneho charakteru. Podrobné vyhodnotenie je uvedené 
v tabuľke Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila.  
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4. Aktivity školy 
 
4.1 Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2013/2014,  ich 
vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, 
 

Názov aktivity školy Počet účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

TRIEDNE KONCERTY 50 koncertov 
270 žiakov0 

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

INTERNÉ KONCERTY 
 
 
 
 
 
 

22 koncertov 
338 žiakov 

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

 
VEREJNÉ KONCERTY 

27.-28. 11. 2013 
VINTAGE BAZÁR 
1.poschodie ZUŠ Hálkova 

12 žiakov Práce žiakov VO 
Pedagóg: Čierniková, Kuzmová, Moravčíková 
Prezentácia prác žiakov a pedagógov VO. 

4. 12. 2013 
KONCERT „NA 
MIKULÁŠA“ 
1.Vianočný koncert ,  
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 

42 žiakov Pedagóg: Heribanová, Hatríková, Plesníková, 
Skalická, Malatinský, Štefániková, Kocán,  p. riad. 
Bubeníčková, Holecová, Košický, Grečová 
Brejková, Bicáková , Kiráľová, Adamovičová 
Korepetícia: Miko, Maskalíková, Hluchá,  
Spolupráca: Bložonová, Janák, Košický, Sawicz. 
Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so žiakom 
. Prezentácia najlepších výkonov, ktoré boli 
vybrané riaditeľom a  členmi umeleckej rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou verejnosťou a 
zástupcami zriaďovateľa. 

5.12.2013 
KONCERT ŽIAKOV PŠ 
Koncertná sála školy 

29 žiakov Pedagóg: Kiráľová, Kohútková, Isteníková 
Najmladší žiaci prvý krát  predviedli pred rodičmi 
veľmi kvalitné aj priemerné výkony, spokojnosť 
rodičov, komunikácia pedagóga  -rodiča, 
odbúravanie trémy u žiakov, oboznamovanie sa 
s repertoárom a výkonmi spolužiakov, motivácia 
k lepším výkonom. 

9.12.2013 
VIANO ČNÝ POP 
KONCERT 
Koncertná sála školy 
 
 
 

43 žiakov Pedagóg: Kiráľová, Sawicz, Košický, Plesníková  
Žiaci predviedli veľmi kvalitné aj priemerné 
výkony, spokojnosť rodičov, komunikácia 
pedagóga - rodiča, odbúravanie trémy u žiakov, 
oboznamovanie sa s repertoárom a výkonmi 
spolužiakov, motivácia k lepším výkonom, 
zvyšovanie záujmu o tento druh žánru. 
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11.12.2013 
2. VIANOČNÝ KONCERT 
Koncertná sála školy 

18 žiakov Padagóg: Štefániková, Holecová, Sárközi, 
Žilíková, Čermák, Michalovič, Janák, Kiráľová, p. 
riad. Bubeníčková, Hatríková, Mozolíková, 
Košický, Bubeníček, Heribanová,  
Korepetícia: Miko, Maskalíková, Hluchá, 
Uvádzali: Žilíková, Chrappa 
Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so žiakom 
.Prezentácia najlepších výkonov, ktoré boli 
vybrané riaditeľom a  členmi umeleckej rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou verejnosťou. 

14. 12. 2013 
VIANO ČNÝ BAZÁR 
PRÁC ŽIAKOV VO 
V PRIESTOROCH ŠKOLY 

15 žiakov Pedagóg: Čierniková, Kuzmová, Moravčíková 
Prezentácia žiakov a pedagógov výtvarného 
odboru pred rodičmi,  žiakmi , pedagógmi iných 
odborov a ostatnou verejnosťou. 

19.2.2014 
KARNEVALOVÝ 
KONCERT  
Koncertná sála školy 

28 žiakov Pedagóg:  Bubeníček, Štefániková, Malatinský, 
Isteníková, Žilíková, Mozolíková, p. riad. 
Bubeníčková, Kiráľová, Janíčková, Hnat, 
Bložonová, Holecová, Grečová Brejková, 
Heribanová 
Korepetícia: Hluchá, Miko, Maskalíková, Kohútek, 
Kohútková 
Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so žiakom 
Prezentácia najlepších výkonov, ktoré boli vybrané 
členmi umeleckej rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou verejnosťou 
v maskách. Spolupráca so žiakmi LDO a VO. 

12.3. 2014  
11. KONCERTNÁ 
PREHLIADKA  
ŽIAKOV BRAT. ŠKÔL  
V HRE NA KEYBOARDE 
Koncertná sála školy  

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

25. 3. 2014  
KONCERT PEDAGÓGOV 
PRI PRÍLEŽITOSTI D ŇA 
UČITEĽOV- Pálffyho palác- 
Zámocká ulica 

23 pedagógov Pedagóg: Heribanová, Plesníková, Janák, 
Bložonová, Paduchová, Kocán, Žilíková, Sawicz, 
p. riad. Bubeníčková, Malatinský, Hnat, Jókaiová, 
Bubeníček, Chrappa, Kohútek, Daniš, Kiráľová, 
Orem, školská kapela a speváci, 
Korepetícia:  Hluchá, Miko 
Prezentácia výkonov pedagógov pred  
rodičmi, širokou verejnosťou. 

26. 3. 2014  
KONCERT Z TVORBY 
SLOVENSKÝCH 
AUTOROV 
Koncertná sála školy 

19 žiakov Pedagóg: Grečová - Brejková, Skalická, 
Štefániková, Holecová, Hatríková, Žilíková, 
Kohútek, Kiráľová, p. riad. Bubeníčková,  
Korepetícia.: Hluchá, Maskalíková 
Motivácia žiakov a rodičov k spoznávaniu tvorby 
slovenských skladateľov. 

8. 4. 2014  
JARNÝ KONCERT - 
Zichyho palác 

34 žiakov Pedagóg: Kocán, Bubeníček, Hatríková, p. riad. 
Bubeníčková, Žilíková, Hnat, Jókaiová, Grečová - 
Brejková, Bložonová, Štefániková, Holecová, 
Janíčková, Plesníková, Heribanová, Skalická, 
Kiráľová, Žišková 
Spolupráca p. Janák, Sawicz, 
Korepetícia: Hluchá, Maskalíková, Miko 
Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so žiakom 
Prezentácia najlepších výkonov, ktoré boli vybrané 
členmi umeleckej rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou verejnosťou. 
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2. 5. 2014 
DRUŽOBNÝ KONCERT 
PRAHA 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 

28 žiakov Pedagóg: Heribanová, Skalická, Grečová Brejková, 
Kohútek, Kiráľová, 
Korepetícia: Hluchá, Miko, Maskalíková, 
Spolupráca v súbore: Janák, Bubeníček, 
Bložonová, Sawicz 
Spoločné muzicírovanie žiakov a pedagógov dvoch 
družobných škôl pri príležitosti 10. výročia vstupu 
SR a ČR do Európskej únie. 

6. 5.  2014 
PREHLIADKA 
POPULÁRNEJ, JAZZOVEJ 
A FILMOVEJ HUDBY 
V HRE NA KLAVÍRI 
Koncertná sála školy 

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

16. 5. 2014  
VYSTÚPENIE ŽIAKOV 
LDO 
Divadlo „Pod kostolom“ 
Ružinov 

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

19. 5. 2014 
„MÔJ PRVÝ  
KONCERT“   
koncert najmladších žiakov 
školy  
Pálffyho palác, Zámocká ul. , 
BA 

52 žiakov Pedagóg: Kohútková, Kohútek, Chrappa, 
Heribanová, Malatinský, Hatríková, Bubeníček, 
Bložonová, Grečová Brejková, Sárközi, 
Štefániková, Kocán, Košický, Isteníková, 
Kiráľová,  
Spolupráca: Sawicz / aj ozvučenie/ 
Korepetícia: Kohútek, Miko, Hluchá, Kiráľová 
Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so žiakom 
prípravného štúdia a 1. ročníka. Prezentácia 
najlepších výkonov, ktoré boli vybrané členmi 
umeleckej rady. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou verejnosťou. 
Žiaci predviedli veľmi pekné výkony, spokojnosť 
rodičov, komunikácia pedagóga  rodiča, 
odbúravanie trémy u žiakov. 

26. 5. 2014 
 POP KONCERT  
Koncertná sála školy 

45 žiakov Pedagóg: Kiráľová, Sawicz, 
Spolupráca: Skalická, Orem, Janák , 
p. riad. Bubeníčková,  
Prezentácia žiakov školy. Zvyšovanie záujmu 
o tento žáner. 

3. 6. 2014 
VÝSTAVA PRÁC 
ŽIAKOV VO 
KC Vajnorská 

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

7.6.2014 
KONCERT VÍ ŤAZOV 
10. ročníka speváckej 
súťaže „Hľadá sa 
muzikálová 
Koncertná sála školy 

9 žiakov Pedagóg: Štefániková, Plesníková 
Prezentácia najlepších výkonov súťažiacich 
ohodnotených odbornou porotou. 

9.6.2014 
KONCERT 
ABSOLVENTOV 
Zichyho palác, Ventúrska 
ul. 

14 žiakov Pedagóg: Malatinský, Košický, Sárközi, 
Orem, p. riad. Bubeníčková, Plesníková, 
Rychlová, Heribanová, Mozolíková, 
Štefániková, Košický, Adamovičová 
Korepetícia: Hluchá, Maskalíková 
Prezentácia absolventských výkonov 
žiakov hudobného a dramatického odboru 
pred rodičmi a širokou verejnosťou. 
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10. 6. 2014 
 KONCERT ŽIAKOV 
ŠPD 
Koncertná sála školy 

15 žiakov Pedagóg: Kohútková, Sárközi, Kohútek, 
Heribanová, Plesníková, Štefániková, 
Hatríková, Mozolíková, Chrappa, Čermák, 
Korepetícia: Maskalíková, Hluchá, 
Kohútková 
Podporiť zvyšujúci sa záujem o umelecké 
vzdelávanie dospelých. 
Zvyšovanie sebavedomia dospelých žiakov 
a odbúravanie trémy. 

11. 6. 2014 
RODINNÝ KONCERT 
 
Koncertná sála školy 

10 žiakov Pedagóg: Janák, Malatinský, Žilíková, 
Mozolíková, Bložonová, Hnat, Hatríková, 
Kohútková, Štefániková, Plesníková, 
Korepetícia: Hluchá, Maskalíková, 
sprievodné slovo: Bložonová 
Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so žiakom. 
Prezentácia najlepších výkonov, ktoré boli vybrané 
členmi umeleckej rady. Podporovanie 
muzicírovania v rodine. 
Prezentácia pred rodičmi, širokou verejnosťou. 
Žiaci predviedli veľmi pekné výkony, spokojnosť 
rodičov, komunikácia pedagóga  rodiča, 
odbúravanie trémy u žiakov. 

18.  a 19. 6. 2014 
SNEHULIENKA 
A SEDEM 
PRETEKÁROV 
Uvedenie muzikálu 
Teatro Wüstenrot 

62 žiakov Pedagóg: Kocán, Štefániková, Chrappa, 
Plesníková, Žilíková, Adamovičová, Bicáková 
Spolupráca: Bubeníček, Orem, Kohútek, Sawicz, 
Bložonová, Čierniková, Čermák, Kuzmová, 
Moravčíková 
Zavŕšenie etapy prípravy pôvodného slovenského  
muzikálu Vaša Patejdla a Borisa Filana v réžii 
pedagóga školy Rastislava Kocána.  

 

4.2 ÚDAJE O AKTIVITÁCH, DO KTORÝCH SA ŠKOLA ZAPOJILA 

 
SÚŤAŽE  

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

4. 10. 2013   
Hlohovec 2013   
Ex libris Hlohovec- medzinárodná 
výtvarná súťaž v tvorbe knižnej 
značky pre deti od 6- 15 rokov  téma 
„Kvety“ 

11 prác Karolína Veisová, 8 r., 2. miesto, kateg. od 6- 11 rokov, 
pedagóg: Moravčíková 
Linda Kraj čovičová, 11 r.  cena člena poroty, pedagóg: 
Moravčíková 
Emma Záhradníková, 12 r. Čestné uznanie, pedagóg: 
Moravčíková 

5. 11. 2013 
Výberové kolo súťaže LDO 
Beniakove Chynorany, 
XX. ročník Slovenského 
festivalu poézie, MOC Modra 

2 Maximilián Sobek - 2. miesto v II. kategórii, 
 pedagóg:  p. uč. Adamovičová 
Dominika Iždinská - 3. miesto v II. kategórii,  
pedagóg:  p. uč. Adamovičová 

7.- 9. 11. 2013  
„Zlatá loutna“- medzinárodná 
súťaž v populárnom a jazzovom 
speve, Třinec 

1 Simona Augustovičová - účasť na súťaži,  
pedagóg: Štefániková 
Postúpila do súťaže na základe nahrávky 2 piesní 
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15. 11. 2013- „Beatfórum“ 
14. ročník súťažnej prehliadky 
spevákov populárnej piesne 
a hudobných skupín- ZUŠ Gbely 

2 Veronika Bubničová - účasť v kategórii A-a, 
pedagóg: Kiráľová 
Angelika Kollmannová- 3. miesto v kategórii A-a, 
pedagóg: Kiráľová 
 

20. – 22. novembra 2013,  
„Čarovná flauta 2013“ 
12. ročník národnej súťaže v hre na 
zobcovej flaute a drevených 
dychových nástrojoch  

3 Martina Fecková - 2. miesto v 5A kategórii 
pedagóg: Košický 
Katarína Czaková - bez umiestnenia v 5A  kategórii 
pedagóg: Košický 
Karin Podhorcová Čestné uznanie v 5A kategórii pedagóg: 
Skalická 
Korepetítor: p. X. Maskalíková 

21. 11. – 22. 11. 2013 Violončelová 
jeseň,  
2. ročník, celoslovenská súťaž v hre 
na violončelo 
ZUŠ Modra, mesto Modra 

1 Benjamín Oros - bronzové pásmo v 3. kategórii- pedagóg: 
Janák 
korepetítor: Valér Miko 

23. novembra 2013- „Prešporský 
Paganini“,  
17. ročník  súťažnej prehliadky 
žiakov ZUŠ v hre na husliach, 
Miestny úrad MČ Staré mesto, 
Zichyho palác  

1 Olívia Krivá ňová - 2. miesto v III. kategórii,  
pedagóg: Heribanová,  
korepetítor: Maskalíková 

3. – 4. 12. 2013  
„Dni Miloša Ruppeldta“  
5. ročník súťaže základných 
umeleckých škôl v komornej 
hre pre klavírne duá a v sólovom 
klasickom speve 
ZUŠ Panenská 

7 Martina Fecková -  2.miesto v III. kategórii, pedagóg: p. 
uč. Plesníková 
Dana Váry -  učasť na súťaži, pedagóg: Kocán 
Ema Jurčišinová - účasť na súťaži, pedagóg: Štefániková 
Zuzana Anna Vargová - účasť na súťaži, pedagóg: 
Štefániková 
Monika Vrábliková  - účasť na súťaži, pedagóg: 
Štefániková 
Kamila Machová - účasť na súťaži, pedagóg: Štefániková  
Nikol Kupcová -  účasť na súťaži, pedagóg: Štefániková  
korepetítori: Hluchá, Maskalíková 

6. – 8. 12. 2013- Beniakove 
Chynorany 
20. ročník Slovenského festivalu 
poézie,  
celoslovenské kolo 

3 Maximilián Sobek - 3. miesto v II. kategórii, /1. miesto 
nebolo udelené/, 
pedagóg: Adamovičová 
Cena Andreja Záborského za najlepší prednes 
slovenskej klasiky, pedagóg: Adamovičová 
Dominika Iždinská - účasť na súťaži- bez umiestnenia, 
pedagóg: Adamovičová 

21. 1. 2014- 
 ...a Slovo bolo u Boha..., krajské 
kolo XXI. ročníka recitačnej súťaže 
Spojená škola sv. Vincenta de Paul, 
Bachova 4, Bratislava 

2 Linda Grochalová - II. miesto v prednese poézie, kategória 
5-8.r.+SŠ  
pedagóg: Adamovičová 
Dominika Iždinská - I. miesto v prednese poézie, kategória 
5.-8..r.OG+SŠ, postup do celoslov. kola pedagóg: 
Adamovičová 

30. 1. 2013  
Jubilejná výstava M. Cipára 
Galéria mesta Bratislavy, 
udeľovanie diplomov žiakom 
vystavených prác 

2 Alena Donovalová a Viktor  Závodský 
pedagóg: Čierniková 
práce boli vybrané z 3 000 prác 

29. 3. 2014 
...a Slovo bolo u Boha... 
celoslovenské kolo, XXI. ročník,  
Spojená škola Svätej rodiny 
v Bratislave 

1 Dominika Iždinská - 2. miesto v IV. kategórii prednesu 
poézie, pedagóg: Adamovičová 
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15. 4. 2014  
7. ročník keyboardovej súťažnej 
prehliadky, celoslovenská súťaž 
s medzinár. účasťou, 
ZUŠ Považská Bystrica 

1 Natália Mihálová - bronzové pásmo  v 1. kategórii, 
pedagóg: Isteníková 
 p. uč. Čermák - účasť na súťaži 

25. 4. 2014  Jurčišinová 
6. ročník husľovej súťaže Rudolfa 
Országa,  
ZUŠ J. L. Bellu, Kremnica 

5 Ema Jurčišinová - strieborné pásmo v I. kategórii, 
pedagóg: Heribanová 
Matúš Farkaš - strieborné pásmo v II. kategórii, pedagóg: 
Heribanová 
Martina Vrábliková  - účasť v III. kategórii,  
pedagóg: Heribanová  
Olívia Krivá ňová - zlaté pásmo v III. kategórii, pedagóg: 
Heribanová 
Ján Mikuláš Zigo - účasť v IV. kategórii,  
pedagóg: Heribanová  
korepetítor: p. uč.Valér Miko 

29. 4. 2014 
Rečou klavíra 2014 
1. ročník celoslovenskej súťaže v hre 
na klavíri pre žiakov ZUŠ 
ZUŠ Kysucké Nové Mesto 

4 Igor Hron  - zlaté pásmo v 6. kategórii sólovej hry, laureát 
súťaže,   
pedagóg: Kohútek  

5. 5. 2014 
„Namaľuj si ciTy“ realizácia 
obnovy zástavky MHD Kukučínova 

1 Raelizoval sa návrh žiačky Doroty Dojčanovej „Mačka“ 
Pedagóg: Čierniková  
 

6.- 7. 5. 2014 
8. ročník Nováckeho talentu 
Kultúrne centrum mesta Nováky, 
ZUŠ Nováky 

1 Simona Augustovičová - 1. miesto v Ab kateg. ,  
Pedagóg: Štefániková 

„Ma ľovaná ZUŠ- ka“2014,  
ZUŠ Banská Bytrica Ministerstvo 
školstva SR, Mestský úrad Banská 
Bystrica- odbor školstva, kultúry 
a športu, téma „Figúra“ 

3 Sylvia Rothmeierová - 11 ročná, CENA EX AEQUE, 
pedagóg: Čierniková 
Alex Huorka  - 6 ročný, Zlaté pásmo v I. kategórii, 
pedagóg: Čierniková 
Ema Jurčišinová - 9 ročná, Zlaté pásmo v II. kategórii, 
pedagóg: Čierniková 

16. 5. 2014 
Nitrianska lutna 2014 
Hudobno - interpretačná súťaž  
ZUŠ Nitra 

1 Igor Hron  - 1. miesto v 5. kategórii,  
pedagóg: Kohútek 

30. 5. 2014 
„Piano v modernom rytme“ 
Celoslovenská súťaž modernej - 
populárnej hudby pre žiakov ZUŠ, 
sólo hra 
Bojnice 

4 Tomáš Stupavský - strieborné pásmo v 2. kat., pedagóg: 
Mozolíková 
Diana Stupavská - strieborné pásmo v 1. kat.,  
pedagóg: Mozolíková  
Olívia Krivá ňová - strieborné pásmo v 2. kat.,  
pedagóg: Mozolíková  
Šimon Leščak  - strieborné pásmo v 1. kat.,  
pedagóg: Malatinský 

6. 6. 2014 
6. ročník Medzinárodnej súťažnej 
prehliadky Júliusa von Beliczayho 
v sólovej hre na husliach 
a v komornej hre 
Komárno 

11 Matúš Farkaš - strieborné pásmo v 2. kat.,  
pedagóg: Heribanová 
Martina Vrábliková  - bronzové pásmo v 3. kat., pedagóg: 
Heribanová 
Olívia Krivá ňová - zlaté pásmo v 3. kat. v sólovej hre na 
husliach,  
pedagóg: Heribanová  
kvarteto:  bronzové pásmo v III. kat. Ján Zigo, Adrián 
Kollár, Samuel Maťo,  
pedagóg: Janák 
kvinteto: bronzové pásmo v III. kat. Olívia Krivá ňová, 
Vladimír Ondrášek, Martina Vrábliková, Lucia 
Maršallová -vcl., 
korepetítor: Hluchá 
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7. 6. 2014 
 „H ľadá sa muzikálová hviezda“  
10. ročník speváckej súťaže,  
ZUŠ Hálkova 56 
 

8 Mia I. Armitage  - 2. miesto v I. kateg.,  
pedagóg: Žilíková 
Daniela Majerová - 3. miesto v I. kateg.,  
pedagóg: Štefániková 
Simona Augustovičová - 2. miesto v II. kateg., pedagóg: 
Štefániková 
Martina Fecková - 2. miesto v II. kateg.,  
pedagóg: Plesníková 
Anna Vaverčáková - 3. miesto v III. A kateg., pedagóg: 
Štefániková 
Nikol Kupcová - Cena riaditeľa školy 
pedagóg: Štefániková 
Michaela Vrábliková  - čestné uznanie v I. kateg., pedagóg: 
Plesníková 
korepetítori: Hluchá, Maskalíková, Miko 

XXI. Bienále fantázie 2014,  
medzinárodná súťažná prehliadka 
výtvarnej tvorby detí a mládeže 
Turčianska galéria Martin,  

1 Karolína Kožíková - čestné uznanie BF,  
pedagóg: Moravčíková 
 
 

 
KONCERTY, PODUJATIA 

10.09.2013 
VYSTÚPENIE V KLUBE 
DÔCHODCOV „ZLATÝ DÁŽ Ď, 
Teplická ul.,BA  

10 žiakov Sláčikový súbor 
pedagóg: Heribanová, Adamovičová, Žišková 
Spolupráca: Bložonová, Janák, 

15.10.2013 
JUBILEJNÁ V7STAVA M. CIPÁRA 
Galéria mesta Bratislavy 
„Zvuky farieb“ 

2 žiaci pedagóg: Čierniková 

05.11.2013 
KULTÚRNY PROKRAM  
VERNISÁŽ ŽIAKOV  VO   
Stredisko kultúry na Vajnorskej ul., BA 

8 
žiakov 

pedagógovia: Košický, Plesníková, Bubeníčková, 
korepetícia: Maskalíková 

05.11.2013.  
VYSTÚPENIE V KLUBE 
DÔCHODCOV „ZLATÝ DÁŽ Ď“,   
Teplická ul. 

5 žiakov pedagóg : Isteníková 

10.11.2013 
VYSTÚPENIE SLÁČIKOVÉHO 

SÚBORU 
kostol Sv. Jakuba, Wolfstahle, 
Rakúsko 

15 žiakov pedagóg: Heribanová 
korepetícia : Miko 

06.12.2013 
VYSTÚPENIE SLÁČIKOVÉHO 
SÚBORU pre firmu Rajo 
hotel Gate One 

16 žiakov pedagóg: Heribanová 
spolupráca: Bložonová, Janák, p. Vráblik 
 

13.12.2013 
VYSTÚPENIE pre DOMOV 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
Čataj 

1 žiak pedagóg: Sklalická 

15.12.2013  
VIANO ČNÉ DIELNE 
Justiho sieň Primaciálneho 
paláca 

8 žiakov pedagógovia VO: Čierniková, Kuzmová, 
Moravčíková 
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18.12.2013 
KONCERT SLÁČIKOVÉHO 
SÚBORU 
Vodárne 

15 žiakov pedagóg: Heribanová 
spolupráca: Bložonová, Janák, p. Vráblik 

20.12.2013 
KONCERT SLÁČIKOVÉHO 
SÚBORU  
pre firmu Deloit 

14 žiakov pedagóg: Heribanová 
spolupráca: Bložonová, Janák, p. Vráblik 

28.12.2013 
TV JOJ 
Zdelávanie dospelých 

2 žiaci pedagóg: Janák 

23.4.2014 
KONCERT PRE SENIOROV 
KC Vajnorská 

4 žiaci pedagóg: Kiráľová, Štefániková 
 

26. 4. 2014 
„BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH “  
Hlavné námestie 

8 žiakov pedagóg: Kiráľová, Plesníková, Kocán  
Štefániková, 
 

26. 4. 2014 
„BRATISLAVA PRE 
VŠETKÝCH “  
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 

20 žiakov pedagógovia: Kohútek, Heribanová, Košický, Orem, 
Brečová - Brejková, 
korepetícia: Maskalíková, Miko 

14.5.2014 
JARNÝ KONCERT PRE 
SENIOROV 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 

1 žiak pedagóg: Bložonová 
korepetícia: Hluchá 

14.5.2014 
KONCERT SLÁČIKOVÉHO 
SÚBORU  
Podunajské Biskupice 

12 žiakov pedagóg: Heribanová 
spolupráca: Bložonová, Janák 
 

15.5.2014 
PREHLIADKA DETSKÝCH 
A MLÁDEŽNÍCKYCH 
ZBOROV 
VŠMU, Bratislava 

32 žiakov pedagóg: Kiráľová 
spolupráca: Košický, Sawicz 
korepetícia: Hluchá 
 
 

24.5.2014 
KONCERT SLÁČIKOVÉHO 
SÚBORU  
Katedrála Sv. Martina 

15 žiakov pedagóg: Heribanová 
spolupráca: Bložonová, Janák 
 

27.5.2014 
VYSTÚPENIE V KLUBE 
DÔCHODCOV „ZLATÝ 
DÁŽĎ“,   
Teplická ul. 

2 žiaci pedagóg: Orem 
 

3.6.2014 
VERNISÁŽ ŽIAKOV  VO   
Stredisko kultúry na Vajnorskej 
ul., BA 

42 žiakov Pedagóg: Čierniková, Kuzmová, Moravčíková 
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3.6.2014 
KULTÚRNY PROKRAM  
VERNISÁŽ ŽIAKOV  VO   
Stredisko kultúry na Vajnorskej 
ul., BA 

7 žiakov pedagóg: Bubeníčková, Bložonová, Hnat, Paduchová 
 

5. -6. 6.2014 
MAĽOVANIE ZASTÁVKY 
MHD 

8 žiakov pedagóg: Čierniková, Kuzmová, Moravčíková 

20.6.2014 
KONCERT SLÁČIKOVÉHO 
SÚBORU 
Otvorenie Kultúrneho leta 2014  
Katedrála Sv. Martina 

13 žiakov pedagóg: Heribanová 
Spolupráca: Bložonová, Janák 
 

 

 
SEMINÁRE PRE PEDAGÓGOV  

Dátum, miesto konania Názov aktivity Zúčastnení pedagógovia 

27. 9. 2013 
ZUŠ Sklenárova, BA 

Seminár pre pedagógov hry 
na husliach 

Heribanová, Bložonová 

7. – 9. 11. 2013 
Třinec, ČR 

Medzinárodná spevácka 
súťaž „Zlatá lutna“  

Plesníková – člen poroty 

13.11.2013 
ZUŠ Panenská,BA 

Seminár pre pedagógov hry 
na klavíri 

Rychlová, Mozolíková, 
Grečová Brejková, 
Malatinský 

17. a 18. 1. 2014 
Konzervatórium, Tolstého, BA 

Seminár pre pedagógov hry 
na priečnej flaute 

Skalická s 2 žiakmi 

20. 02. 2014 
Stredisko kultúry Stromová, 
BA 

Spevácka súťaž žiakov ZŠ 
BA Nové Mesto 
„Novomestský škovránok“ 

Štefánikova, Chrappa – 
členovia poroty 

12. 3. 2014 
ZUŠ Sklenárova, BA 

Seminár pre pedagógov hry 
na gitare 

Hnat, Jókaiová, 1 žiak 

29. 3. 2014  
Spojená školy Svätej Rodiny 
v Bratislave 

Celoslovenské kolo 21. 
ročníka súťaže ...a Slovo 
bolo u Boha... 

Adamovičová – člen poroty 

15.05.2014 
VŠMU, BA 

Seminár pedagógov 
zborového spevu 

Kiráľová 

Menovanie ministrom školstva 
do roku 2019 

Odborná komisia súťaže 
„Dielo Tvojich rúk“, 

Adamovičová - členka 
poroty a  celoštátnej odbornej 
komisie 

4.3. 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 
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Z
U

Š
 H

ál
ko

va
 5

6 
 

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

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

12. 3. 2014 
Z

U
Š

 H
ál

ko
va

 5
6 

 

Školská súťaž v hre 
na dychových 
nástrojoch, 
7. ročník 

 

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

19. 3. 2014 

Z
U

Š
 H

ál
ko

va
 5

6 
 

Koncertná 
prehliadka 
populárnej, jazzovej 
a filmovej hudby 
v hre na klavíri,  
1.ročník 
 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 
prípravy žiakov s pedagógmi bratislavských 
ZUŠ v tejto oblasti, motivácia žiakov, 
prezentácia, pozitívny ohlas verejnosti najmä 
rodičov a pedagógov ostatných  ZUŠ 
Cieľová skupina: žiaci I. a II. stupňa umeleckého 
vzdelávania na ZUŠ. Rozvíjanie záujmu o hru na klavíri 
cez interpretáciu ľahkého žánru. 

06.05.2014 

Z
U

Š
 H

ál
ko

va
 5

6 
 

Spevácka súťaž 
žiakov 
bratislavských ZUŠ 
a ZUŠ 
Bratislavského 
kraja „H ľadá sa 
muzikálová 
hviezda“,  
10. ročník 

 

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

07.06.2014 

Z
U

Š
 H

ál
ko

va
 5

6 
 

Projekt 
muzikálového 
predstavenia 
Snehulienka 
a sedem pretekárov, 
Divadlo Wüstenrot 
Bratislava 

Odborná umelecká príprava žiakov pod 
vedením režiséra v spolupráci s pedagógmi , 
medziodborová spolupráca, žiakov 
a pedagógov, motivácia žiakov, prezentácia, 
pozitívny ohlas verejnosti najmä rodičov 
a pedagógov ostatných  ZUŠ, nadviazanie 
kontaktov s odborníkmi . Cieľová skupina: žiaci 
I., II. stupňa a ŠPD umeleckého vzdelávania na 
ZUŠ 

18. a 19. 6. 
2014 
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5. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou  
 
 
V školskom roku 2013 / 2014 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila Štátna školská inšpekcia. 
 
6. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v ZUŠ 
 
 
V školskom roku 2013 / 2014 sa v  ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila finančná kontrola. 
 
7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Základná umelecká škola zabezpečuje výučbu v budovách:  
 
a/ Centrálnou budovou je ZUŠ Hálkova 56, v ktorej sídli riaditeľstvo a prebieha výučba vo 

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

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

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

Výhodou týchto elokovaných pracovísk je, že ZUŠ podchytí žiakov  základných škôl, ktorí 
potom vo vyšších ročníkoch pokračujú v štúdiu v centrálnej budove. Zároveň zabezpečí pre 
žiakov možnosť vyučovania v budove základnej školy, ktorú dieťa navštevuje, aspoň 
v nižších ročníkoch. Nakoľko v roku 2012 vznikli „ nové podmienky“ pre vytvorenie 
a zaregistrovanie elokovaných pracovísk, mnohé z nich zanikli. V zmysle ( pre mňa 
nepochopiteľných ) podmienok rušenia elokovaných pracovísk sme svojpomocne 
s pedagógmi školy v júni 2013 uskutočnili sťahovanie výtvarného odboru z priestorov na ZŠ 
Sibírska do hlavnej budovy na Hálkovej. 
Do roku 2008 prebiehal vyučovací proces v sťažených podmienkach, zatekali triedy 
z dôvodu poškodenej strechy, staré a rozpadávajúce okná boli nevyhovujúce, vznikal veľký 
únik tepla a kúrenie bolo spoločné so Špeciálnou základnou školou, Hálkova 54. 
Od roku 2008  je  škola zateplená, s novou fasádou a oknami, novou plynovou  kotolňou.  
Po rekonštrukcii sa podmienky vyučovania veľmi zlepšili a škola zaznamenala úsporu na 
energiách. 
Keďže na škole po viacerých menších opravách kanalizačného potrubia i naďalej pretrvávajú 
neustále problémy, je potrebné v najbližšej budúcnosti urobiť jeho rekonštrukciu. Ďalšou 
dôležitou skutočnosťou sú nevyhovujúce opotrebované radiátory, ktorých výmena je tiež 
nevyhnutná.  
V školskom roku 2012 / 13 vedenie školy čiastočne vyriešilo problém parkovania pred 
budovou školy, nakoľko pôvodné miesta na parkovanie obsadila obchodná firma a rodičia 
a návštevníci školy nemali možnosť parkovania. V tomto smere nám veľmi pomohla podpora 
a okamžité riešenie JUDr. Henricha Klačanského , ktorý je členom rady školy za rodičov. 
Snahou riaditeľstva je získať finančné prostriedky nie len na skultúrnenie, ale aj na odborné 
zabezpečenie jednotlivých priestorov školy: 
- odhlučnenie učební (škola má plne vybavenú špecializovanú učebňu pre výučbu hry 
   na bicích nástrojoch, nedostatkom je však, že priestor nie je zabezpečený proti hluku)  
-  klimatizácia do koncertnej a tanečnej sály (obidva priestory sú s oknami na západ) 
-  nákup výpočtovej techniky 
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-  vybavenie tried novými hudobnými nástrojmi a nábytkom 
V školskom roku 2013/2014 sme na škole vykonali revízie komína 2 krát ročne, revíziu 
kotlov, čiastočnú havarijnú opravu kanalizácie a jej čistenia, deratizáciu 2 krát ročne , 
BOZP a PO - školenie a kontroly. 
Škola priestory neprenajíma, triedy sú plne využité na vyučovací proces, na koncerty a iné 
podujatia školy, ktoré súvisia s učebným procesom. 
 
 
 
V školskom roku 2013/2014  sme zabezpečili a namontovali na škole bezpečnostné 
signalizačné zariadenie s telefonickým prepojením na zodpovedné osoby. 
 
8. Finančné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 
2013 
 

20. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 545.549,05,-  eur 
21. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 69.624, 66,-  eur 
22. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   
23. Finančné prostriedky získané od rodičov, stav na účte ZRŠ k septembru 2013 : 

7.890,- eur 
24. Iné finančné prostriedky: 0 

 
8. CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA UR ČILA V KONCEP ČNOM  ZÁMERE 

ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTEN IE 
ICH PLNENIA 

V školskom roku 2013 / 2014 sme sa snažili postupovať podľa určených cieľov a plniť ich 
v rámci celého obdobia.  
 
Úspešne sme uskutočnili 11. ročník Koncertnej prehliadky žiakov bratislavských ZUŠ 
v hre na keyboarde.V dňoch 1. – 4. mája 2014 sa uskutočnila na ZUŠ Hálkova návšteva 
žiakov a pedagógov z družobnej ZUŠ na Biskupskej ulici , Praha  1. Pripravili sme pre 
nich bohatý program, výchovný koncert pre žiakov ZŠ Česká výlet loďou na Devín, 
prehliadku nášho mesta a vyvrcholením projektu bol spoločný koncert žiakov a pedagógov 
oboch škol pri príležitosti 10. výročia vstupu SR a ČR do Európskej únie v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca. Veľká vďaka patrí najmä rodičom našich žiakov, ktorí nám pomáhali 
s ubytovaním a stravou pre našich hostí a všetkým pedagógom , ktorí sa podieľali na príprave 
a organizácii tejto milej návštevy. Žiaci a pedagógovia našej školy sa už tešia na návštevu a 
koncertovanie do  Prahy, kam sme srdečne pozvaní v nasledujúcom školskom roku 2014 / 
2015.  
10. ročník speváckej súťaže žiakov bratislavských ZUŠ a ZUŠ Bratislavského kraja pod 
názvom „Hľadá sa muzikálová hviezda“ sa konal 7. júna  2014. Do  súťaže sa prihlásilo 35 
súťažiacich, ktorí súťažili v štyroch kategóriách. V prvej kategórii (do 9-11 rokov) súťažilo 
12 a v druhej kategórii (do 12-14 rokov) 10 súťažiacich. Tretia aj štvrtá kategória sa delila na 
2 podkategórie, v ktorých súťažili zvlášť chlapci a dievčatá. V tretej kategórii (do 15-17 
rokov) súťažilo 8 dievčat a 2 chlapci. V poslednej kategórii (18 rokov a viac) spievalo 1 
dievča a 2 chlapci. Jednotlivých súťažiacich pripravilo na súťaž spolu 12 pedagógov spevu, 
v úzkej spolupráci s 8 korepetítormi. Na príprave, organizácii a hladkom priebehu súťaže sa 
podieľali všetci pedagógovia speváckeho oddelenia, spolu s ďalšími pedagógmi ZUŠ 
Hálkova. Do 10. ročníku súťaže sa zapojilo 6 základných umeleckých škôl z Bratislavy 
a okolia. Okrem našej školy sme privítali súťažiacich zo ZUŠ Exnárova, ZUŠ Daliborovo 
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námestie, ZUŠ Ľ. Rajtera,  ZUŠ Nové Zámky a Spojenej školy De LA SALLE z Bratislavy. 
Súťažiaci a organizátori mali zabezpečený obed v neďalekom reštauračnom zariadení. 
Odbornú porotu tvorili: 
Predsedníčka: Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD. (profesorka Konzervatória v Bratislave) 
Členovia:    Mgr. art. Jarmila Hittnerová – Frli čková (herečka a muzikálová speváčka) 
                      Mgr. art. Viktor Horján (činoherný a muzikálový herec) 
Súťaž mala vysokú umeleckú úroveň. Spievalo sa s klavírnym sprievodom aj na podklady CD/mp3 
nosiča. Jednu skladbu spievali žiaci povinne bez mikrofónu. Na záver  sa konal krátky seminár  
s odbornou porotou, v ktorom jej členovia kladne zhodnotili prípravu i výkony súťažiacich, ako aj 
celkový výber repertoáru. Ich cenné pripomienky a rady budú určite zohľadnené pri príprave ďalšieho 
ročníka súťaže. Vyvrcholením súťaže bol koncert víťazov v koncertnej sále školy, na ktorom sa 
odovzdávali diplomy a vecné ceny pre víťazov jednotlivých kategórii, čestné uznania, Cena riaditeľa 
školy a Cena predsedu poroty. 

Prehľad umiestnenia našich žiakov : 
• Mia M. Armitage – 2. miesto v I. kategórii, pedag. Mgr. Barbora Žilíková 
• Daniela Majerová – 3. miesto v I. kategórii, pedag. Anna Štefániková 
• Michaela Vrábliková – čestné uznanie v I. kategórii, pedag. Mgr. art. Eva Plesníková, 

PhD. 
• Simona Augustovičová – 2. miesto v II. kategórii, pedag. Anna Štefániková 
• Martina Fecková - 2. miesto v II. kategórii, pedag. Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. 
• Anna Vaverčáková – 3. miesto v III. A kategórii, pedag. Anna Štefániková 
• Ján Hulman - čestné uznanie v IV. B. kategórii, pedag. Mgr. Barbora Žilíková 
• Nikol Kupcová – Cena riaditeľa školy, pedag. Anna Štefániková 

Srdečné poďakovanie patrí zriaďovateľovi našej ZUŠ na Hálkovej 56 v Bratislave 
a sponzorom: MATTEL®, Nafta Gbely, NAJDARČEKY – Roman Dojčan, RIBBON s.r.o – 
textilná galantéria a e-shop s galantérnym tovarom, Ing. arch. Nina Kleinová a Mgr. Jana 
Vrábliková,  vďaka ktorým sme mohli spevácku súťaž  školskom roku 2013/2014 
uskutočniť.Školská súťaž v hre na drevených dychových nástrojoch už po siedmykrát splnila 
opäť svoje očakávania a výsledky. 

S pozitívnou odozvou verejnosti sme uskutočnili 1. ročník Koncertnej prehliadky 
populárnej, jazzovej a filmovej hudby žiakov bratislavských ZUŠ v hre na klavíri.  

Príprava ambiciózneho projektu Snehulienka a  7 pretekárov s hudbou Vaša Patejdla 
a textami piesní Borisa Filana, ktorého realizácia vyžadovala úzku spoluprácu všetkých 
odborov ZUŠ (t. j. hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru), sa začala 
podrobným plánovaním ešte v školskom roku 2012/2013. Zahrňovala výber titulu 
adekvátneho mladým interpretom ZUŠ.  

V prípravnej fáze projektu pedagógovia speváckeho oddelenia predstavili koncepciu 
muzikálu, vybrali konkrétne hudobné čísla, spracovali notový materiál a získali hudobné 
podklady. Následne pokračovali v návrhoch scenára a hudobnom naštudovaní jednotlivých 
speváckych čísel. Začiatkom marca 2014 táto fáza postupne prešla do scénického skúšania, 
pod vedením pedagóga školy Rastislava  Kocána, ktorý sa stal režisérom, scenáristom aj 
scénografom celého projektu.  

Intenzita skúšania narástla na sústredení, ktoré sa konalo 30. - 31. mája v priestoroch našej 
školy, na ktorom sa podarilo naskúšať všetky scény aj s hudobnými číslami. Skúšobný proces 
sa pomaly chýlil ku koncu. 16. júna 2014 sa v Teátre Wüstenrot uskutočnila generálna skúška 
s obidvoma obsadeniami, kulisami, rekvizitami, kapelou, osvetlením a nazvučením. Dielo tak 
dostalo svoju finálnu podobu. 
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Premiéra muzikálu sa uskutočnila s veľkým úspechom 18. a 19. júna 2014. Žiaci boli veľmi 
sústredení, podávali výborné spevácke aj herecké výkony, a obecenstvo ich odmenilo 
búrlivým potleskom. Ohlasy rodičov, hostí a ostatných divákov po predstavení boli veľmi 
pozitívne a sú impulzom pre vznik podobných projektov v budúcnosti.  

Na realizačne náročnom projekte spolupracovali: 
• spevácka príprava, organizácia a účinkovanie: Mgr. art. Eva Plesníková, PhD., Mgr. 

Barbora Žilíková, Mgr. Samuel Chrappa, Anna Štefániková, Mgr. Gabriela Kiráľová 
• choreografia a tanečná príprava - Mgr. Martina Bicáková, 
• realizácia scény: Mgr. Silvia Čierniková, Katarína Kuzmová, akad. mal., Mgr. Dana 

Moravčíková, 
• herecká spolupráca - Mgr. art. Helena Adamovičová, 
• hudobné aranžmány a vedenie kapely – Mgr. art. Robert Kohútek, ArtD., 
• kapela: Mgr. art. Robert Kohútek, ArtD., Mgr. Marián Čermák – klavír, Mgr. Katarína 

Bložonová – husle, Mgr. art. Pavel Bubeníček – trúbka, Mgr. art. František Orem – 
klarinet, Vladimír Sawicz – bicie nástroje, Ivan Skaloš – basová gitara. 

• Rozšírené vyučovanie absolvovali 3 žiaci v hudobnom odbore, ktorí sa pripravujú na 
vyššie odborné školy umeleckého zamerania. 

• Skvalitnenia výchovno-vyučovacieho procesu na našej škole sa v školskom roku 
dotklo  aj využívania moderných informačných technológií vo výtvarnej výchove, 
v hre na keyboarde a v hre na bicích nástrojoch. 

 
Už druhý rok spracovávame dokumenty v programe e-škola.  
 

 S odborným  rastom  pedagogických zamestnancov súvisí účasť na odborných seminároch, 
školeniach. Uskutočnili sme ku Dňu učiteľov Koncert pedagógov, ktorý mal veľký ohlas 
u širokej verejnosti a vysokú umeleckú úroveň, v školskom roku 2013 / 2014 stúpol záujem 
z radov  pedagógov školy o možnosť vzdelávať sa v rámci  kontinuálneho vzdelávania. 
V oblasti skvalitnenia materiálno-technického zabezpečenia školy bohužiaľ vychádzame 
z možnosti pridelenia  finančných prostriedkov. 
 
10. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky v školskom roku 2013/2014 
a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 
návrhov opatrení v školskom roku 2014/2015 
 

SILNÉ STRÁNKY 
•    Budova školy je po rekonštrukcii  (zateplenie, 

nová fasáda, výmena okien, nová plynová 
kotolňa - samostatné vykurovanie, odvlhčenie 
tried v prízemí, vymaľovaný interiér školy, 
nové   podlahové krytiny v triedach) 

•   Škola je plno organizovaná, sú zriadené všetky 
    4 odbory  - hudobný, výtvarný, literárno- 
    dramatický a tanečný  
•   Plne kvalifikovaný pedagogický zbor +(autori 
    učebných osnov pre ZUŠ, poskytovanie 
    odbornej pedagogickej praxe pre študentov 
    Cirkevného konzervatória, PdF UK) 
•   Školská a triedna pracovná atmosféra je na 
    veľmi dobrej úrovni (tvorivá, pokojná, 
    akceptujúca, priateľská, produktívna, 
    kooperatívna, zaujímavá a úspešná)  

SLABÉ STRÁNKY 
•    Nedostačujúca vybavenosť učebných 

pomôcok  v niektorých predmetoch  (VO, HN) 
•    Zastarané vybavenie tried (starý nábytok, 

interiérové dvere, staré radiátory, je potrebná 
rekonštrukcia kanalizácie v prízemí budovy) 

•    Plne obsadené všetky priestory školy, 
v súvislosti  s tým nie je možnosť prijať viac 
žiakov a pedagógov 

•    Chýba klimatizácia v koncertnej sále, ktorá je 
na 3. poschodí pod strechou budovy 

•    Nedostačujúce odhlučnenie tried 
•    Nedostatok finančných prostriedkov na 

ohodnotenie zamestnancov vo forme odmien 
alebo osobných príplatkov 

•   Problematické parkovanie rodičov  
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•   Celková kvalita pracovného prostredia je na 
    veľmi dobrej úrovni 
•   Aktivity školy, podujatia, verejná prezentácia 
    žiakov v priestoroch školy i mimo nej 
    (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický  
    odbor) 
•   Organizovanie speváckej súťaže „Hľadá sa  
    muzikálová hviezda“ 
•   Organizovanie koncertnej prehliadky žiakov 
    bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde  
•   Organizovanie koncertnej prehliadky 
    populárnej, jazzovej a filmovej hudby žiakov 
    bratislavských ZUŠ v hre na klavíri. 
•   Organizovanie školskej súťaže v hre na 
    dychových nástrojoch 
•   Zavedenie predmetu Hudba a počítač , 

Počítačová grafika  a využívanie Projektového 
vyučovania v rámci 

     Školského vzdelávacieho programu  
•    Výborné výsledky a popredné umiestnenia 

žiakov na celoslovenských   a medzinárodných 
súťažiach 

•    Výborné výsledky a prijatie žiakov na stredné 
a vysoké školy umeleckého zamerania 

•    Spolupráca s niektorými ZUŠ Bratislavy  
•    Družobné kontakty s umeleckými školami 

v zahraničí (Budapešť, Praha) 
• Spolupráca s inými inštitúciami  (Mestská časť 

Bratislava - Nové Mesto, kluby dôchodcov, 
ZŠ s MŠ Česká, Konzervatórium v Bratislave, 
Cirkevné konzervatórium  v Bratislave, 
Hlavné mesto SR Bratislava, Pedagogická 
fakulta UK, AUHS, VŠMU) 

•    Spolupráca so združením rodičov na výbornej 
úrovni  

•     Združenie rodičov je poberateľom 2 % z daní 
•    Spolupráca s osobnosťami pedagogickej a 

umeleckej oblasti (hudobný skladateľ prof. J. 
Hatrík a V. Kubička, E. Pavlíková, Z. 
Mauréry, P.  Mauréry, M.  Malinovský, J.  
Ďurdiak, J. Slezák, J.  Smyčková, Czongor 
Kassai , J. Frličková, M. Eliášová, V. Horján, 
B. Gráffová, V. Patejdl, B. Filan ) 

•   Spolupráca s médiami (Televízia - Nové 
  Mesto,   RTVS, Televízia Markíza) 

a zamestnancov školy zo strany MČ NM 
 

NÁVRHY OPATRENÍ: 
•    Možnosť riešenia všetkých slabých stránok sa 

odvíja najmä od možnosti financovania, t. j. 
od pridelenia finančných prostriedkov  

•    Rezervy sú v tanečnom odbore z dôvodu častej 
migrácie pedagógov v tomto odbore, ale 
i žiakov z dôvodu vzniku nových hip - 
hopových tanečných skupín, súkromných  
tanečných štúdií a súkromných základných 
umeleckých škôl ; taktiež vyučovanie 
populárnej hudby , vedenie jazzovej kapely – 
záujemci, ktorí majú skúsenosti  a prax 
s vyučovaním, nemajú požadované 
kvalifikačné predpoklady na vyučovanie  

 
 
 
 
 
 
 

PRÍLEŽITOSTI 
•   Modernizácia a postupné dopĺňanie 
    Materiálno-technického zabezpečenia školy 
•   Nadviazanie kontaktov s novými družobnými 
    školami 
•   Zvýšenie finančných prostriedkov zo strany 
    zriaďovateľa 
•    Získavanie finančných prostriedkov z grantov 

RIZIKÁ 
•   Limitované prideľovanie finančných  

 prostriedkov v rámci normatívneho  
 financovania 

•   Nízke a  nepostačujúce finančné ohodnotenie 
    zamestnancov v školstve 
•   Nedokonalosť zákona 317 / 2009 a jeho 

 dopad v praxi ( zaradenie absolventov   
 konzervatórií do 8. platovej triedy, atď. ) 
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  a od sponzorov 
•    Tvorba a participácia na projektoch 
•    Medializácia a zviditeľňovanie školy 
•   Prezentácie v rámci výročí  založenia školy 

•   Slabá akceptácia ZUŠ zo strany vládnych 
    predstaviteľov, poslancov 
•   Nízka kultúrna vyspelosť širokej verejnosti 

a ignorovanie podpory umeleckého 
vzdelávania a umenia ako takého 

•   Zánik elokovaných pracovísk v školskom roku 
2012 / 13 a predpokladaný znížený počet 
žiakov v nasledujúcom školskom roku 

 
10.1 Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov 
na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
V školskom roku 2013 / 2014 boli na stredné  a vysoké školy umeleckého zamerania  prijatí: 
 

Anna Vaverčáková  - Štátne konzervatórium v Bratislave , spev 
pedagóg : Anna Štefániková 

 
Maximilián Sobek - Divadelná fakulta VŠMU, odbor dramaturgia 

pedagóg : Mgr. art. Helena Adamovičová 
 

Jana Majáková  - Stredná škola scénického výtvarníctva, Bratislava 
pedagóg: Mgr. Silvia Čierniková 

 
Samuel Horváth  - Škola úžitkového výtvarníctva, Bratislava 

pedagóg: Mgr. Silvia Čierniková 
 

Samuel Fulec  - Stredná škola animovanej tvorby, Bratislava 
 pedagóg: Mgr. Dana Moravčíková 
 

Róbert Batka - Škola úžitkového výtvarníctva, Bratislava 
pedagóg: Mgr. Dana Moravčíková 

 
 
Absolventi školy  pôsobia v rôznych  profesionálnych umeleckých telesách a divadelných 
súboroch a šíria dobré meno  našej základnej umeleckej škole ( Nela Pocisková, Jana 
Golisová, Marcel Palonder, Miroslava Partlová, Anežka a Eliška Drmolové, Andrea 
Gábrišová , Martin Mázik, Nora Beňačková, Marián Varga  a iní) 
11. Ďalšie informácie o škole 

11.1 PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE 

V školskom roku 2013 / 2014 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila kontrola Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva. 

 
11.2 SPOLUPRÁCA ŠKOLY  
Spolupráca s rodičmi žiakov 
Neoddeliteľnou súčasťou úspešného napredovania školy je aj spolupráca s Radou rodičov pri 
ZUŠ Hálkova 56. Rodičia sa zúčastňujú na všetkých podujatiach, ktoré škola organizuje, 
pomáhajú pri organizovaní týchto podujatí.  Prispievajú rodičovskými príspevkami do fondu 
ZRŠ a poukazujú na účet ZRŠ 2% z daní .Z finančných príspevkov ZRŠ škola organizuje 
verejné koncerty, výstavy, súťaže, zabezpečuje a nakupuje učebné pomôcky, ale i iné 
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materiálno-technické zabezpečenie pre potreby vyššej úrovne vyučovacieho procesu. Sú to 
práve rodičia, ktorí nám pomáhajú  financovať položky, na ktoré škola nemá finančné 
prostriedky v rozpočte školy.  
Veľké ďakujem patrí Ing. Janke Farkašovej za mimoriadne aktívnu činnosť, pomoc pri 
získavaní 2 % z daní na účet združenia rodičov, za obetavú prácu pri organizovaní vystúpení a 
sústredení pre sláčikový orchester Strieborné struny. Orchester pod umeleckým vedením Mgr. 
Aleny Heribanovej nahral 2 CD nosiče, zúčastnil sa na mnohých koncertoch a vystúpeniach 
pre významných sponzorov, ktorí darovali škole 2 % z daní. Na základe tejto skutočnosti a 
vďaka vysokej finančnej podpore  v šk. roku 2014 / 15 pripravujeme zájazd sláčikového 
orchestra na Floridu.  

Spolupráca s právnickými osobami  

Vedenie školy sa snaží získavať kontakty aj z radov sponzorov, čo nie je v dnešnej komerčnej 
dobe vôbec jednoduché.  
Pri organizovaní speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda nás výlučne podporujú 
sponzori , ktorých oslovujeme z radov rodičov, známych a sympatizantov našej ZUŠ.  

Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  

Škola spolupracuje so zriaďovateľom, Magistrátom hl. m. SR Bratislavy . Už niekoľkoročná 
skúsenosť spolupráce najmä v súvislosti s projektom „Bratislava pre všetkých“ prináša 
každý rok výborné ohlasy z radov žiakov, rodičov, pedagógov a vedenia školy. Žiaci 
bratislavských ZUŠ reprezentujú na týchto podujatiach v palácoch a na Hlavnom námestí 
seba, pedagógov, svoju školu a šíria dobré meno hlavného mesta na verejnosti. 
 
V rámci MČ BA - Nové Mesto spolupracujeme s Kultúrnym strediskom na Vajnorskej ulici, 
kde  žiaci a pedagógovia výtvarného odboru uskutočňujú  vernisáže a výstavy svojich prác. 
Spolupracujeme so základnou školou s MŠ na Českej , kde sídli aj naše elokované 
pracovisko. 

Iná spolupráca  

V školskom roku 2013/ 2014 sme naďalej spolupracovali s Klubmi dôchodcov „Zlatý dážď“- 
Nové Mesto a v rámci  podujatí pre seniorov sme  pripravili niekoľko koncertov pre členov 
týchto klubov .  
 
Propagácia školy sa realizuje v písomnej forme, fotodokumentácii, vo videotéke, na webovej 
stránke a v školskej kronike. Škola spolupracuje aj s rôznymi médiami- televízia Markíza, 
STV, Regionálna televízia – Nové Mesto, Slovenský rozhlas, Učiteľské noviny, Twin City 
Journal, Hlas Nového Mesta. 
 
Spolupracujeme s družobnými školami:  Hudobná škola v Budapešti  

      ZUŠ Praha, Biskupská 1 
V budúcnosti by sme chceli osloviť ku spolupráci ZUŠ z Poľska a  Rakúska. 
 
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na výchovno–vyučovacom procese a výborných 
výsledkoch našej školy v školskom roku 2013/2014, najmä pedagógom a žiakom, 
nepedagogickým zamestnancom, zriaďovateľovi našej školy, Magistrátu hlavného mesta 
SR, najmä oddeleniu školstva , kultúry a športu a finančnému oddeleniu, Rade školy a v 
neposlednom rade Združeniu rodičov pri ZUŠ Hálkova 56. 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy, Vrbenského 1 v Bratislave 

 za školský rok 2013/2014 
 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: Vrbenského 1,  831 53 Bratislava 
Kontakty: 
            tel.: 02/44884543  
            fax: www.zusvrbenskeho.eu 
            e-mail: zusvrb-riad@nextra.sk 
 
b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: Mgr. Ulrich Ulmann 
Volebné obdobie: 01.07.2009 do 30.06.2014 
Meno riaditeľa: Mgr. Vladislav Katrinec 
Volebné obdobie: 01.07.2014 do 30.06.2019 
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
1. Mgr. art. Nada Varínska, štatutárna zástupkyňa riaditeľa 
 
c) Údaje o rade školy 
Bc. Ivan Komenda, predseda RŠ, zástupca rodičov 
Štefan Kubica, podpredseda RŠ, zástupca rodičov 
Milan Baďo DiS.art., člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
Mgr. art. Katarína Dibáková, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
Ing. Darina Hrádeková, člen RŠ, zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
Ing. Jozef Házy, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
Ing. Klaudia Košíková, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
Ing. Zuzana Dzivjaková, zástupca zriaďovateľa 
Ing. Peter Pálka, člen RŠ, zástupca rodičov  
Mgr. Katarína Petrovská, člen RŠ, zástupca rodičov  
PaedDr. Marta Žáková, člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
 
Zasadnutia Rady školy a prerokované materiály v školskom roku 2013/2014: 
12. október 2013 – prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za rok 2012/2013, prerokovanie Plánu kontinuálneho vzdelávania, 
prerokovanie Štruktúry kariérových pozícii, prerokovanie Školského vzdelávacieho programu 
ZUŠ Vrbenského 
20. marec 2013 – prerokovanie Správy o hospodárení ZUŠ Vrbenského za rok 2013, 
vyjadrenie k Návrhu rozpočtu ZUŠ na rok 2014, prerokovanie plnenia Koncepcie rozvoja 
školy 
7. apríl 2014 – výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZUŠ Vrbenského 
Poznámka: Rada školy od januára 2014 mala len 10 členov z dôvodu úmrtia Ing. Jozefa 
Házyho, člena Rady školy za zriaďovateľa. 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy: 
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Pedagogická rada: 
Termíny zasadnutí a  základné témy rokovaní: 
2. 09. 2013  -  organizácia školského roka, školská legislatíva, interné predpisy a normy školy, 
prerokovanie a schválenie plánu práce školy, koncepcia triedneho učiteľa. 
9. 09. 2013   - metodické usmernenie k vypĺňaniu pedagogickej dokumentácie 
30. 09. 2013  - plán práce školy a predmetových komisií, úvodné školenie BOZP, 
kompletizácia pedagogickej dokumentácie, individuálne plány práce, kritéria hodnotenia 
a klasifikácie žiakov, prerokovanie a schválenie vnútorných riadiacich aktov – smerníc ZUŠ 
na šk. rok 2013/2014, prerokovanie a schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za 
rok 2012/2013 
19. 11. 2013 - ¼ ročná klasifikačná porada, hodnotenie žiakov, poznatky a skúsenosti 
vyplývajúce z plnenia učebných plánov a osnov v jednotlivých odboroch, správy o činnosti 
jednotlivých PK, plán predvianočných aktivít ZUŠ  
21. 01. 2014  - ½ ročná klasifikačná porada, správy o prospechu a dochádzke žiakov za 
skupinové a individuálne predmety za 1. polrok šk. roka 2013/2014  
14. 04. 2014  - ¾ ročná klasifikačná porada, klasifikácia žiakov, školská súťaž 
19. 06. 2014 -  koncoročná klasifikačná porada, výsledky hodnotenia za 2. polrok šk. roka 
2013/2014, analýzy a zhodnotenie prijímacích skúšok na šk. rok 2014/2015 
30. 06. 2014 – predbežná hodnotiaca správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 
za šk. rok 2013/2014 
Umelecká rada:   
Termíny zasadnutí v školskom roku 2013/2014: 
29. október 2013 , 26. november 2013, 03.december 2013, 14. január 2014, 28. január 2014, 
25. február 2014, 25. marec 2014, 29. apríl 2014, 03. jún 2014. 
  
Základné témy rokovaní: 
-  Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR v školskom roku 2013/2014 
-  Plán práce školy na školský rok 2013/2014 (návrhy, realizácia, hodnotenie) 
-  Návrhy a príprava ŠkVP – 2. ročník, druhá časť, I. stupeň 
- Odborná umelecká celoročná príprava koncertov, súťaži, interných i externých podujatí 
školy (návrhy, realizácia, hodnotenie, spätná väzba) 
- Príprava a realizácia školskej súťaže, projektov školy v školskej pôsobnosti 
- Plány práce PK jednotlivých umeleckých odborov, ich konkrétna činnosť, zhodnotenie 
- Príprava a realizácia akcii, účasti na súťažiach v celoštátnej pôsobnosti 
- príprava koncertov v rámci celomestskej akcie Bratislava pre všetkých 
  
Predmetové komisie: 
Termíny zasadnutí na základe pokynov vedúcich predmetových komisii, najmenej raz 
mesačne. 
Základné témy rokovaní. 
- Plán činnosti PK a záverečné hodnotenie 
- Pedagogická dokumentácia - návrhy, príprava a schválenie účasti na koncertoch a súťažiach 
žiakov za jednotlivé oddelenia  
 
II. Údaje o žiakoch školy 
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch ZUŠ 
 

Žiaci ZUŠ 
Údaje o počte žiakov k 15.09.2013 Údaje o počte žiakov k 
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15.09.2013 /žiak je len raz 
započítaný/ 
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Počet 
žiakov 

spolu /stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 40 119 0 251 0 410 217 158 375 
 
 

Žiaci ZUŠ 
Údaje o počte žiakov k 30.06.2014 Údaje o počte žiakov k 

30.06.2014 /žiak je len raz 
započítaný/ 
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Počet 
žiakov 

spolu /stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 35 102 0 232 0 369 217 135 352 
 
Celkový počet žiakov k 15. 09. 2013: 410 
 
Hudobný odbor: 251      Stav k 30.06.2014:    
PŠ: 17    z toho deti MŠ: 15    Počet žiakov: 15 
I. stupeň: 206   z toho absolventi k 30. 06. 2014: 8  Počet žiakov: 193 
II. stupeň: 15   z toho absolventi k 30. 06. 2014: 3  Počet žiakov: 13 
ŠPD: 13   z toho absolventi k 30. 06. 2014: 0  Počet žiakov: 11 
Rozšírené štúdium: 0    
 
Tanečný odbor: 40       Stav k 30. 06. 2014:    
PŠ: 16    z toho deti MŠ: 16    Počet žiakov: 12 
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I. stupeň: 24   z toho absolventi k 30. 06. 2014: 1  Počet žiakov: 23 
II. stupeň: 0   z toho absolventi k 30. 06. 2014: 0  Počet žiakov: 0                                                                               
ŠPD: 0    z toho absolventi k 30. 06. 2014: 0  Počet žiakov: 0 
 
Výtvarný odbor: 119      Stav k 30. 06. 2014:  
PŠ: 19    z toho deti z MŠ:15    Počet žiakov. 24 
I. stupeň: 100   z toho absolventi k 30. 06. 2014: 1  Počet žiakov: 78 
II. stupeň: 0   z toho absolventi k 30. 06. 2014: 0  Počet žiakov: 0 
ŠPD: 0    z toho absolventi k 30. 06. 2014: 0  Počet žiakov: 0 
 
Stav aplikácie § 7a ods. 5 zákona č. 325/2012 Z.z. a s ním súvisiace predkladanie čestných 
prehlásení zákonných zástupcov žiakov a účastníkov len ZUŠ Vrbenského bolo v školskom 
roku 2013/2014 splnené a ZUŠ konštatuje, že všetci žiaci školy navštevovali len ZUŠ 
Vrbenského. 
 
 

Absolventi ZUŠ 
Údaje o počte absolventov k 30.06.2014 Údaje o počte absolventov k 

30.06.2014 /žiak je len raz 
započítaný/ 
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Počet 
žiakov 

spolu /stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 1 0 8 0 10 8 2 10 
 
Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie získalo 10 žiakov. 
Údaje o počte žiakov, ktorí ukončili 1. časť I. stupňa  základného štúdia: 
Z toho žiakov v jednotlivých odboroch: TO – 3, VO – 4, HO - 10 
Primárne umelecké vzdelanie získalo  žiakov: 17 žiakov 
II. stupeň základného vzdelávania 
Údaje o počte žiakov, ktorí ukončili II. stupeň: 
Z toho žiakov v jednotlivých odboroch HO - 3 
 

Noví žiaci ZUŠ 
Údaje o počte nových žiakov k 15.09.2014 Údaje o počte nových žiakov 

k 30.06.2014 /žiak je len raz 
započítaný/ 
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Počet 
žiakov 

spolu /stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 22 29 0 101 0 152 88 47 135 
Talentové skúšky na ZUŠ Vrbenského prebiehali v dňoch 2.-6. júna a 2. – 9. septembra 2014. 
Nábor nových žiakov bol veľmi intenzívny práve na zrušených elokovaných pracoviskách na 
MŠ. Pedagógovia ZUŠ Vrbenského navštívili sedem materských škôl na území Rače 
a Krasňan. Krátky výchovný koncert – program prezentoval deťom predškolského veku 
hudobný, tanečný a výtvarný odbor. Výchovný koncert na ZŠ Tbiliská mimoriadne ocenili 
pedagógovia i vedenie ZŠ. Na koncert sa zúčastnilo 200 žiakov. Na ZŠ Hubeného odohrali 4 
výchovné koncerty. 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie 
Prospeli s vyznamenaním:  HO 185 

TO   23  
VO  78 
Spolu: 286 

Prospeli:    HO 29 
TO 0 
VO 0 
Spolu: 29 

Absolvovali PŠ   HO 15 
TO  12 
VO 24 
Spolu: 51 

 
 
Prospeli s 
vyznamenaním 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

286 29 1 1 
 
Klasifikovaných žiakov: 316      Prípravné štúdium absolvovalo: 51 detí  
 
Vyhodnotenie a komentár: 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov bola v súlade s metodickými pokynmi č. 21/2009 – R, 
schválené MŠVVaŠ SR zo dňa 22. decembra 2009 pre ZUŠ. Kvalita vedomostí, zručností 
a návykov žiakov získaných v jednotlivých odboroch bola v súlade so ŠkVP pre jednotlivé 
odbory a výsledky klasifikácie sú odrazom mimoriadne kvalitnej práce a prípravy žiakov. 
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c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v ZUŠ 
ZUŠ otvorila nový predmet strunového študijného odboru -  hra na violončele. Otvorenie 
predmetu hra na violončele škola zaradila do koncepčného zámeru na roky 2012 – 2014. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy  
 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15. 09. 2013 
 

           ZUŠ 
Pedagogickí zamestnanci 
Fyzický počet Prep. počet  

Nepedagogickí zamestnanci 
Fyzický počet Prep. počet  

Vrbenského 1 23 20,26 5 4,06 
 
Počet pedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2013 
 
 
 
Študijný 
odbor/oddelenie 
 
 
 

 
 
 
Fyzický 
počet PZ k  
15.09.2013 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fyzický 
počet PZ k 
 30.06.2014 

 
 
 
Počet tých, 
ktorí mali 
nižšiu 
vyučovaciu 
povinnosť 
k 15.09.2013 

 
 
 
Počet tých, 
ktorí mali 
vyššiu 
vyučovaciu 
povinnosť  
k 15.09.2013 

 
 
Počet PZ,  
ktorí 
pracujú na 
dohodu 
o vykonaní 
práce DVP 
alebo 
o vykonaní 
činnosti 

HO 19 19 
 

7 12 0 

TO 1 1 
 

1 0 0 

VO 3 2 
 

0 2 0 

iné 0 0 
 

0 0 0 

Spolu: 23 22 
 

8 14 0 

Počet pedagogických zamestnancov k 30.06.2014 celkom: 24, z toho 2 na rodičovskej 
dovolenke. 
Vyhodnotenie stavu PZ počas školského roku 2013/2014: 
HO -        Úbytok: 1 PZ                       Prírastok: 1PZ  
Odôvodnenie: V priebehu školského roka v hudobnom odbore nastala zmena - 1 pedagogický 
zamestnanec odišiel zo ZUŠ z dôvodu odchodu na študijný pobyt Erazmus. Výchovno-
vzdelávací proces pokračoval kontinuálne. V októbri 2013 na pozíciu korepetítor nastúpil 1 
ped. zamestnanec.  Vo VO 1. ped. zamestnanec   zastupoval počas dlhodobej PN v období 
september a október 2013.  
Počet nepedagogických zamestnancov (NZ) k 15.09.2013 
ZUŠ Fyzický 

počet NZ 
Z toho fyzický 
počet 
zamestnancov, 
ktorí 
vykonávajú 
v základnom 
úväzku viac 

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

Počet NZ, 
ktorí 
pracovali na 
vyšší 
pracovný 
ako je 
základný 

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

úväzok 

Vrbenského 5 1 2 0 0 
 
 
Počet nepedagogických zamestnancov (NZ) k 30.06.2014 
ZUŠ Fyzický 

počet NZ 
Z toho fyzický 
počet 
zamestnancov, 
ktorí 
vykonávajú 
v základnom 
úväzku viac 
kumulovaných 
činnosti 

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

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

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

Vrbenského 5 1 2 0 0 
 
V porovnaní s minulým školským rokom 2012/2013 stav nepedagogických zamestnancov 
nebol zmenený. 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:  
Kvalifikačný predpoklad spĺňajú všetci PZ školy v HO a VO. 1 PZ nespĺňa kvalifikačné 
predpoklady v TO. 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 

FORMA VZDELÁVANIA 
Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania                           

 
Druh 
vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
začaté 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
ukončené 

Adaptačné 0 0 0 0 
Kvalifikačné 3 3 1 2 

Inovačné 0 0 0 0 
Špecializačné 0 0 0 0 

Funkčné 1 1 0 0 
Aktualizačné 1 1 0 1 

SPOLU:                 5                            5                            1                             3 
Funkčné inovačné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov: 1 riaditeľ, 
vzdelávanie začalo v roku 2011., vzdelávanie ukončené z dôvodu odchodu do dôchodku. 
Aktualizačné vzdelávanie absolvovala PhDr. O. Duchová – poskytovateľ kontinuálneho 
vzdelávania: MPC , Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 
Kvalifikačné vzdelávanie ukončili 2 učiteľky. Bakalárske štúdium v hre na husliach na HF 
VŠMU ukončila p. uč. V. Halášová a v hre na klavíri p. uč. D. Stašková. 
V magisterskom štúdiu  v hre na klavíri na HF VŠMU pokračuje p. uč. J. Václaviková. 
PhDr. O. Duchová absolvovala aktualizačné vzdelávanie Zážitkové učenie v hudobnej 
výchove v predprimárnom vzdelávaní a primárnom vzdelávaní na ZUŠ, ktoré organizovalo 
MPC a uskutočnilo sa v dňoch 21. 05. – 24. 05. 2014. 
Priebežné vzdelávanie na seminároch a kurzoch: 
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PhDr. O. Duchová sa zúčastnila workshopu „Krajina hudba a jej obyvatelia“, ktorý viedla 
Mgr. Gabriela Badinová. Workshop zameraný na vyučivanie hudobnej náuky v prípravnom 
štúdiu sa uskutočnil 18. 02. 2014. 
Bc J. Václavíková sa zúčastnila Majstrovských kurzov, ktoré poriadala HF VŠMU v období 
marec – apríl 2014. Otvorené hodiny viedli: prof. Drahomíra Biligová z Talianska, prof. Ivan 
Klanský z Českej republiky a prof. Eugen Indjič z Francúzka. 
PaedDr. M. Žáková sa 27. 09. 2013  zúčastnila na odbornom metodickom seminári 
a workshope zameranom na vyučovanie hry na husliach na tému Výmeny polôh ( technické 
a hudobné priblíženie) pod vedením prof. Ácsné Szily Évy z Budapešti, ktorý sa konal na 
ZUŠ Ľudovita Rajtera na Sklenárovej ul. v Bratislave. 
Dňa 05. 12. 2013 sa Bc. V. Halašová a PaedDr. M. Žáková zúčastnili na majstrovskom 
interpretačnom kurze pod vedením významného huslistu Juliana Rachlina. 
25. – 26. 06. 2014 sa M. Brusnická zúčastnila gitarových a pedagogických kurzov na HF 
VŠMU, ktorých obsahom bola práca s gitarovým orchestrom na ZUŠ, analýza gitarových škôl 
a gitarovej literatúry, ŠVP pre ZUŠ. 
 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
Dňa 24. 10. 2013 Bratislavský samosprávny kraj udelil Mgr. Dane Blahovej ocenenie za 
rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti a zachovanie kultúrnych tradícií v Bratislavskom kraji. 
Dňa 21. 03. 2014 na 14. ročníku celoslovenskej súťaže Schneiderova Trnava Cenu za 
najlepšiu korepetíciu získal Mgr. art. Marián Varínsky. 
Dňa 28. 03. 2014 pri príležitosti Dňa učiteľov primátor hl. mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik 
udelil Čestné uznanie Mgr. Ulrichovi Ulmannovi za celoživotný prínos pri rozvoji školstva 
Bratislavy. 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
V školskom roku 2013/2014 sa PZ ZUŠ zúčastnili celoštátnych, alebo medzinárodných 
podujatí. 
21. 03. 2014 - Celoslovenská súťaž Schneiderová Trnava: PaedDr. M. Žáková a PhDr. 
O. Duchová 
   Zlaté pásmo v komornej hre : trio H. Luknárová, T. Pálka,M. Chovanec 
   Strieborné pásmo v komornej hre: L. Gieratová, N. Gieratová, M. Chovancová 
   Strieborné pásmo v sólovej hre na husliach: H. Luknárová 
   Bronzové pásmo v komornej hre: J. Langová, M. Vančová, K Vyskočová 
   Bronzové pásmo v sólovej hre na husliach: T. Pálka 
23. – 24. 03. 2014 – Celoslovenská súťaž v predmete hudobná náuka „Hnúšťanský 
akord“ v Hnúšti: PhDr. O. Duchová 
Čestné uznanie a cena J. Hatríka MuMudr: K. Demeková, K. Duczoková, L. Villanyiová 
06. 06. 2014 – Medzinárodná súťaž Júliusa von Beliczayho v Komárne: PaedDr. M. 
Žáková a Mgr. art. M. Varínsky, Milan Baďo DiS. art. 
   Strieborné pásmo v komornej hre: M. Luknár, P. Kumančík, Mgr. art. M. Varínsky 
20. – 22. 06.2014 Medzinárodný folklórny festival Myjava 2014: program folklórnych 
skupín pod názvom „ Z najlepších“  námet, scenár a réžia D. Blahová. Workshopy tanca pre 
účastníkov festivalu – lektor D. Blahová 
 
 
IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2013/2014 
Názov aktivity školy Počet Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 
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účastníkov 
Interný koncert 15.10.2013 – 
Koncertná sála školy 

12 Na koncerte sa predstavili žiaci hudobného 
odboru 

Koncert pre seniorov 
22.10.2013 – Koncertná sála 
školy 

15  Koncert v podaní žiakov hudobného odboru, 
p. uč. Mgr. art. K. Janičkovičovej – violončelo 
a Mgr. art. M. Varínskeho - klavír bol 
venovaný seniorom v rámci Mesiaca úcty 
k starším Žiaci výtvarného odboru venovali 
seniorom vyrobené darčeky. 

Interný koncert 12.11.2013 – 
Koncertná sála školy 

13 Na koncerte sa predstavili žiaci hudobného 
odboru. Po koncerte sa konala schôdza OZ 
Hudbou k srdcu. 

Interný koncert 26.11.2013 – 
Koncertná sála školy 

12 Na koncerte sa predstavili žiaci Hudobného 
odboru. 

Koncert pre žiakov ZŠ na 
Tbiliskej ulici 29.11.2013 – 
Koncertná sála školy 

6 Učitelia ZUŠ slovom a hudobnými ukážkami 
priblížili hudobnými ukážkami hru na 
strunových nástrojoch a spev. Účinkovali p. uč. 
M. Brusnická – gitara, PaedDr. M. Žáková – 
husle, viola. Mgr. art. K. Janičkovičová – 
violončelo, Mgr. art. K. Krčmárová – spev, 
Mgr. art. M. Varínsky – klavírny sprievod. 
Mgr. U. Ulmann - moderátor  

Mikulášsky koncert 
03.12.2013 – Koncertná sála 
školy 

16 Žiaci hudobného odboru oslávili sviatok sv. 
Mikuláša koncertom a dostali sladkú odmenu. 

Vianočný koncert 
15.12.2013 – Nemecký 
kultúrny dom Rača 

20 Žiaci tanečného odboru predviedli početnému 
publiku ľudové betlehemské hry, tance 
a koledy a tradičné zvyky koledníkov z Rače. 
Hosťom programu bol Detský folklórny súbor 
Vienok. Ped. príprava Mgr. D. Blahová. 
Spoluúčinkovali žiaci hudobného odboru. Ped. 
príprava p. uč. M. Baďo. 

Vianočný koncert 
17.12.2013 – Koncertná sála 
školy 

19 Na vianočnom koncerte zneli koledy i diela 
svetových autorov. Umelecké slovo a prednes 
poézie -  Mgr. U. Ulmann. Tradičnými vinšami 
koledníkov z Rače koncert uzavreli žiaci 
hudobného a tanečného odboru. 

Interný koncert 11.02.2014 – 
Koncertná sála školy 

12 Na koncerte sa predstavili žiaci hudobného 
odboru. 

Koncert tanečného odboru 
„Po fašángu“ 07.03.2014 – 
Nemecký kultúrny dom Rača 

25  Žiaci TO predviedli typické fašiangové ľudové 
hry a tance a kreatívne a improvizačné 
choreografie. Spoluúčinkoval hudobný súbor 
ZUŠ Vrbenského a heligonkár M. Buzrla. 
Súčasťou programu bola i súťaž masiek. 
Program pripravila ped. Mgr. D. Blahová. 

Interný koncert 18.03.2014 – 
Koncertná sála školy 

14 Žiaci HO predniesli sólové i komorné diela. 

8. ročník Školskej súťaže 
ZUŠ Vrbenského 08.-
15.04.2014 – Koncertná sála 

132 Žiaci ZUŠ súťažili v tanci, výtvarnom prejave, 
speve, hre na gitare, husliach, klavíri, 
keyboarde, flaute a klarinete. 
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školy, Tanečná sála 
a priestory školy 
Koncert víťazov ŠS 
15.04.2014 -  Koncertná sála 
školy 

10 Na koncerte vystúpili žiaci, ktorí sa umiestnili 
v zlatom pásme. Z rúk riaditeľa Mgr. U. 
Ulmanna prevzali ocenenia a diplomy. 
Všetkým účastníkom súťaže OZ Hudbou 
k srdcu venovalo vecné dary. 

Koncert ku Dňu matiek 
13.05.2014 – Koncertná sála 
školy 

15 Žiaci HO pripravili pre svoje mamičky pri 
príležitosti ich sviatku kyticu klasických 
i populárnych melódií. Žiaci VO vyrobili 
darčeky, ktorými potešili mamičky. 

Interný koncert 20.05.2014 – 
Koncertná sála školy 

14  Na koncerte sa predstavili žiaci hudobného 
odboru. 

Koncert 27.05.2014 – ZŠ 
Tbiliská 

12 Žiaci a učitelia pripravili výchovný koncert pre 
žiakov Základnej školy na Tbiliskej ul. 
Predstavili na ňom spev a niekoľko hudobných 
nástrojov, ktoré sa vyučujú na ZUŠ 
Vrbenského – klavír, keyboard, zobcovú 
a priečnu flautu, husle, gitaru. TO previedol 
folklórne tance a VO pripravilo výstavku prác 
žiakov. Vedenie ZŠ Tbiliská vyjadrilo 
poďakovanie za koncert, ktorý žiaci i učitelia 
školy prijali s mimoriadnym nadšením. 

Koncerty v materských 
školách 27.-29.05.2014 – 
MŠ Hubeného, Cyprichova, 
Gelnická, Pri šajbách, 
Plicková a Barónka 

8 Učiteľky ZUŠ PaedDr. M. Žáková a p. uč. M. 
Kinčešová prezentovali deťom predškolského 
veku možnosti štúdia v ZUŠ a predviedli hru 
na klavíri, husliach, zobcovej a priečnej flaute. 
P. uč. M. Kučeráková pripravila výstavku 
výtvarných diel žiakov a porozprávala o práci 
vo VO. P. uč. D. Blahová zapojila škôlkarov do 
tanca.   

„Pre radosť detí“ - MDD 
04.06.2014 - Areál ZUŠ 
Vrbenského 

30 Medzinárodný deň detí oslávili žiaci všetkých 
odborov ZUŠ Vrbenského v záhrade školy. 
Popoludnie plné hudby, tanca a výstavy prác 
priniesli radosť a príjemnú atmosféru. Záver 
koncertu patril spoločnému tancu detí a rodičov 
a sladkým odmenám. 

Koncert 05.06.2014 – ZŠ 
Hubeného 

12 Žiaci a učitelia pripravili  4 výchovné koncerty 
pre žiakov Základnej školy na Hubeného ul. 
Predstavili na ňom spev a niekoľko hudobných 
nástrojov, ktoré sa vyučujú na ZUŠ 
Vrbenského – klavír, keyboard, zobcovú 
a priečnu flautu, husle, gitaru, violončelo 
a klarinet. Žiaci I. stupňa na ZŠ s nadšením 
sledovali svojich spolužiakov, ktorí študujú na 
ZUŠ.  

Absolventský koncert 
17.06.2014 – Koncertná sála 
školy 

9 Žiaci 7. ročníka a 4. ročníka II. st. ukončili 
svoje štúdium absolventským koncertom 

Koncert 18.06.2014 – ZŠ 6 Výchovný koncert pre žiakov I. stupňa ZŠ.  
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Vajnory 
Koncert TO 18.06.2014 25 Žiaci TO sa záverečným koncertom rozlúčili so 

školským rokom. Účinkovali žiaci od PŠ až po 
absolventa odboru. Spoluúčinkovali žiaci HO. 
Hosťom podujatia bola bývala žiačka ZUŠ B. 
Blahová. 

   
 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
    
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

Vítanie novorodencov 
24.09.2013 MÚ Vajnory 

5 Hudobný program prispel k slávnostnej 
atmosfére zápisu novorodencov. Zodp.: p. uč. 
M. Kinčešová, p. uč. M. Hallonová 

Mesiac úcty k starším – 
kultúrny program 14.10.2013 
– Klub dôchodcov 
Krasnianská beseda 

2 Kultúrny program pripravili p. uč. J. Hyža – 
akordeón a Mgr. U. Ulmann – umelecké slovo, 
poézia. 

Festival Eugena Suchoňa 
17.10.2013 – Dom kultúry 
Pezinok 

5 Na X. ročníku celoslovenského festivalu školu 
reprezentovalo trio H. Luknárová, T. Pálka, M. 
Chovanec z triedy PaedDr. M. Žákovej a PhDr. 
O. Duchovej. 

Oslava jubilantov 
23.10.2013 – Nemecký 
kultúrny dom Rača 

10 Oslavu životných jubileí račianskych 
spoluobčanov spestrili žiaci Tanečného odboru 
pod vedením Mgr. D. Blahovej. 

Pietna spomienka 
02.11.2013 – cintorín Rača 

3  V deň pamiatky zosnulých pietnu spomienku 
obohatili Mgr. U. Ulmann – recitácia, Mgr. art. 
K. Krčmárová – spev a P. Ertl – organ 

Vítanie novorodencov 
13.11.2013 – MÚ Rača 

3 Kultúrny program pripravili Mgr. U. Ulmann – 
recitácia, PaedDr. M. Žáková – husle, Bc. D. 
Stašková – klavír. 

Týždeň celoživotného 
vzdelávania 25.-29.11.2013 - 
Bratislava 

10 ZUŠ Vrbenského prispela ako jediná ZUŠ 
dvoma podujatiami. Pripravila ich a viedla 

Mgr. 
Eva Kleinová. „Prechádzka hudobnou 
Bratislavou a pamätihodnosti mesta“ a odborný 
seminár s názvom „Práca s piesňou – využitie 
hudobných poznatkov a vyvodenie nových 
hudobných prvkov“ boli významné aktivity 
školy v rámci týždňa celoživotného 

vzdelávania 
Vianočná kvapka krvi 
06.12.2013 – Primaciálny 
palác, Bratislava 

15 Žiaci VO pripravili darčekové predmety pre 
dobrovoľných darcov krvi. Zodp.: PaedDr.. M. 
Kučeráková, M. Šimkovic akad. mal. 

Tvorivé vianočné dielne 
14.12.2013 – Justiho 
sieň Primaciálneho 
paláca 

2 Dielne viedli pedagógovia VO akad. mal. M. 
Šimkovic a PaedDr. M. Kučeráková. 
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Vianočný program 
16.12.2013 – Domov 
dôchodcov na Podbrezovskej 
ul., Rača 

8 Predvianočnú náladu priniesli programom žiaci 
HO a TO. Umelecké slovo – Mgr. U. Ulmann 

Vernisáž 03.03.2014 – MÚ 
Rača 

4 Hudobný program na vernisáži výstavy 
predviedli žiačky ped. M. Kinčešovej a M. 
Brusnickej. 

Prehliadka v hre na 
keyboarde 12.03.2014 ZUŠ 
Hálková, Bratislava 

2 Na 11. ročníku prehliadky sa zúčastnili žiaci F. 
Kubica a V. Jánošová z triedy p. uč. J. Hyžu 

Krajská súťaž v komornej 
hre hudby baroka 
a renesancie 13.-14.2014 – 
ZUŠ J. Kowalského, 
Laurinska ul., Bratislava 

6 ZUŠ Vrbenského úspešne reprezentovali dve 
komorné zoskupenia. 
1. miesto v I. kat.- H. Luknárová, T. Pálka, M. 
Chovanec 
3. miesto v II. kat.- J. Langová, M. Vančová, 
K. Vyskočová 
Ped. príprava PaedDr. M. Žáková a PhDr. O. 
Duchová 

Schneiderova Trnava 
21.03.2014 14. ročník 
celoslovenskej súťaže 

9 Zlaté pásmo v komornej hre - H. Luknárová, 
T. Pálka, M. Chovanec 
Strieborné pásmo v komornej hre - Laura 
a Noemi Gieratové, M. Chovancová 
Bronzové pásmo v komornej hre - M. 
Vančová, J. Langová, K. Vyskočová 
Strieborné pásmo v sólovej hre – H. 
Luknárová 
Bronzové pásmo v sólovej hre – T. Pálka 
Ped príprav PaedDr. M. Žáková a PhDr. O. 
Duchová 
Cena za najlepšiu korepetíciu – Mgr. art. M. 
Varínsky 

Hnúšťanský akord 23.-
25.03.2014 celoslovenská 
súťaž – Hnúšťa 

3 Na celoslovenskej súťaži v predmete Hudobná 
náuka čestné uznanie v kat. A, a cenu Juraja 
Hatríka MuMudr/MudrMudrlant získali K. 
Demeková, K. Durczoková a L. Villányiová 
z triedy PhDr. O. Duchovej. 

Vítanie novorodencov 
09.04.20134– MÚ Rača 

3 Kultúrny program pripravili Mgr. U. Ulmann – 
recitácia, PaedDr. M. Žáková – husle, Bc. D. 
Stašková – klavír. 

Bratislava pre všetkých 26.-
27.04.2014 

35 Žiaci TO predviedli ľudové tance na Hlavnom 
námestí. Výtvarné práce sa prezentovali 
v stánku na Hl. námestí a v rámci súťaže 
Bratislava objektívom detí a mládeže 
v autobuse na Hviezdoslavovom námestí. 
Koncert žiakov HO sa konal v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca. 

Račianske hody – vernisáž 
30.04.2014 MÚ Rača 

2 Kultúrny program na vernisáži výstavy S. 
Kollárika pripravili žiačky z triedy ped. M. 
Brusnickej a M. Kinčešovej 

Živé námestie 02.05.2014 20 Žiaci VO z tried akad. mal. M. Šimkovica 
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Bratislava a PaedDr. M. Kučerákovej sa zapojili do 
projektu pestrofarebnými objektmi a vyzdobili 
stromy a zelené trávnaté plochy na Hlavnom 
námestí 

Račianske hody 03.05.2014 
Nemecký kultúrny dom Rača 

15 Žiaci TO pod vedením Mgr. D. Bláhovej 
vystúpili na pódiu pred NKD a predviedli 
ľudové tance . 

Jarný koncert pre seniorov 
14.05.2014 Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 

5 V spolupráci s bratislavským magistrátom ZUŠ 
pripravili koncert, ktorý zostavil, umeleckým 
slovom a prednesom prózy obohatil Mgr. U. 
Ulmann, Na koncerte sa zúčastnili aj 
pedagógovia ZUŠ Vrbenského: Mgr. art. K. 
Krčmárová – spev, Mgr. art. K. Janičkovičová 
– violončelo, Bc. D. Stašková – klavír, Mgr. 
art. M. Varínsky - klavír 

Vernisáž 02.06.2014 MÚ 
Rača 

4 Na vernisáži výstavy fotografií J. Rýgera 
účinkovali žiaci ped. M. Brusnickej a M. 
Kinčešovej 

Medzinárodná súťaž J. 
Beliczayho 06.06.2014 
Komárno 

3 Komorné zoskupenie P. Kumančík, M. Luknár 
a Mgr. art. M. Varínsky získalo Strieborne 
pásmo. Ped. vedenie PaedDr. M. Žáková, M. 
Baďo 

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

 
Názov projektu 
 

 
Cieľ projektu 
a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

OZ Hudbou k srdcu  Finančná dotácia  od 
MÚ Rača– nákup 
violončiel 

Žiaci HO – hra na 
violončele 

II. 2013 – IX. 2014 

 
ZUŠ Vrbenského spolupracovala s OZ Hudbou k srdcu pri predkladaní projektu v jej 
obsahovej časti. Úspešnosť projektu umožnila nákup nástrojov pre nový odbor – hra na 
violončele. Realizácia nákupu nástrojov bola v septembri 2014. 
 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
V sledovanom školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou 
inšpekciou. 
 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy v ZUŠ 
V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola Útvarom 
mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy. 
 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
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ZUŠ sídli v budove, kde je sústredené vyučovanie všetkých odborov ( HO, TO, VO ) 
- kancelárske priestory: 3 ( riaditeľ, zástupca, ekonóm ) 
- triedy pre skupinové vyučovanie ( HN ): 2 
- triedy pre skupinové vyučovanie ( VO ): 2 
- triedy pre skupinové vyučovanie ( TO ): 1 
- triedy pre individuálne vyučovanie: 11 
- elokované triedy:  2 (ZŠ Vajnory ) 
- koncertná sieň – pri mimoriadnych situáciách slúži aj na vyučovanie ( komorná hra, príprava 
na súťaže, súčasné vyučovanie pedagógov so skráteným úväzkom v rovnaký deň ). 
Všetky miestnosti sú zariadené funkčným nábytkom, ktorý spĺňa všetky požiadavky na 
pracovnú činnosť školy. Budova ZUŠ bola zrekonštruovaná a jej priestory sú maximálne 
využívané popoludní aj dopoludnia. Podmienky v súvislosti s plnením školského 
vzdelávacieho programu a v súvislosti s vybavením školy učebnými pomôckami, vybavením 
tried a učební sú dostatočné. Technický stav klavírov vyžaduje opravy a ladenie. 
V školskom roku 2013/2014 boli vykonané  všetky zákonom stanovené odborné prehliadky, 
skúšky, pravidelné revízie a kontroly v budove ZUŠ alebo ich platnosť trvá. 
1. Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie 
2. Pravidelná revízia elektrických spotrebičov 
3. Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne 
4. Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej 
5. Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia 
6. Pravidelná odborná  a skúška elektrickej inštalácie – plynová kotolňa 
7. Prehliadka rozvodových zariadení a opakovaná prehliadka elektrických spotrebičov 
8. Vykonanie kontroly prenos. hasiacich prístrojov 
9. Tlaková skúška požiarnej hadice 
10. Kontrola a meranie hydrodynamického tlaku požiarnych vodovodov 
11. Pravidelná odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 
12. Kontrola a čistenie komína alebo dymovodu 
13. Opakovaná kontrola hasiacich prístrojov 
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy pri kompletnej protipožiarnej kontrole 
v objekte ZUŠ Vrbenského 1 (2013) konštatoval: V kontrolovanom subjekte z hľadiska 
ochrany pred požiarmi neboli zistené žiadne nedostatky.                                                                                          
Výsledky ostatných revízií nekonštatovali nedostatky. 
 
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2013 
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta. 
Schválený rozpočet na rok 2013/2014: 341 923 Eur 
- Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 897/2012 zo dňa 13. 12. 2012 rozpočet na rok 
2013 –  341 923 Eur. 
- Posledný upravený rozpočet na rok 2013 zo dňa 31. 12. 2013:  359 311 Eur. 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné: 
- Plánované: 30 000 Eur 
- Upravený ( skutočné vybrané ): 39 200 Eur 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške. 0 Eur   boli použité: - 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov: 
 Predseda Občianskeho združenia „Hudbou k srdcu“ pán Ing. Juraj Školník predložil správu 
o príjmoch a výdavkoch OZ. 
Analýza príjmov OZ za šk. rok 2013/2014: 
Členské príspevky – 157,00 Eur 
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2% z daní – 1 325,43 Eur 
Dotácie a granty: 650,00 Eur získaná od MÚ Rača v roku 2012/2013 bola použitá v šk. roku 
2013/2014 na nákup violončiel. 
Disponibilné zdroje: 2 132,00 Eur 
Analýza výdavkov OZ za šk. rok 2013/2014: 
Nákup a údržba violončiel           -1 378,30 Eur 
Podpora vyučovacieho procesu            0,00 Eur 
Prihlášky na súťaže                         -280,30 Eur 
Cestovné na súťaže                           -69,46 Eur 
Ocenenia žiakov                             - 607,78 Eur 
Správna réžia                                     -80,90 Eur 
Bankové poplatky                              -52,74 Eur 
Bilancia                                           -337,05 Eur 
Poznámka: deficit je krytý z vlastných zdrojov 
5.Iné finančné prostriedky: Škola nemala k dispozícii žiadne iné  finančné prostriedky. 
 
 
IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 
2013/2014 a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
1. Cieľ: podpora pedagógov v kontinuálnom vzdelávaní; účasti na seminároch, kurzoch 
a workshopoch 
Cieľ splnený: v školskom roku 2013/2014 boli podporené všetky účasti na ďalšom 
vzdelávaní PZ, ktoré prispeli ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 
2. Cieľ: zavedenie nového predmetu – hra na violončele 
Cieľ splnený: Predmet hra na violončele sa začal vyučovať v šk. roku 2013/2014. 
3. Cieľ: Založenie súboru 
Cieľ splnený: Nástrojové zloženie súboru tvorili husle, zobcové flauty a klarinet. 
Pedagogické vedenie – PaedDr. Marta Žáková. Možno konštatovať, že ciele boli naplnené – 
väčšinu žiakov hry v súbore oslovilo a motivovalo ich k ďalšiemu spoločnému hraniu, čo je 
predpokladom pre ďalší rozvoj súboru a jeho perspektívne začlenenie do koncertného života 
školy. 
4. Cieľ: zakúpenie počítačov (využitie IKT vo vyučovaní) 
Cieľ splnený: Škola zakúpila v decembri 2012 6 počítačov a pedagógovia dostali možnosť 
ich využitia vo vyučovacom procese a práci tried. učiteľa. Počet počítačov na ZUŠ 
v súčasnosti vyhovuje. Do budúcnosti počítame s intenzívnejšou prácou a získaním väčších 
počítačových zručnosti každého pedagóga. 
5. Cieľ: zakúpenie AsC agendy 
Cieľ splnený: S programom AsC agenda škola pracuje od novembra 2012. Po zadaní 
podkladov AsC agenda uľahčuje administratívnu prácu školy, žiaci dostali vysvedčenia 
v tlačenej forme a uľahčilo sa spracovanie údajov pre Rezortný informačný systém MŠVVaŠ 
SR.  
6. Cieľ: nadviazanie kontaktov s novými družobnými školami 
Cieľ nesplnený 
 
X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 
 
SILNÉ STRÁNKY 
• disponovaný a kvalifikovaný pedagogický 

SLABÉ STRÁNKY 
• fluktuácia učiteľov z dôvodu lepšieho 
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zbor, pedagógovia sa prezentujú verejnosti aj 
ako koncertné činní umelci 
• vysoké pracovné nasadenie 
• prezentácia školy na verejnosti (koncerty, 
kultúrne akcie 
• dobrá spolupráca so zriaďovateľom 
• vynikajúce výsledky žiakov strunového 
oddelenia 
• spolupráca TO s folklórnym súborom 
Vienok 
• komorná hra je na vysokej úrovni, 
každoročné sa žiaci ZUŠ na celoslovenských 
a medzinárodných súťažiach umiestňujú na 
popredných miestach 
• medziodborová spolupráca na škole 
• dobrá spolupráca s osobnosťami 
umeleckého života 

ohodnotenia na cirkevných alebo 
súkromných školách 
• nedostatok finančných prostriedkov na 
zakúpenie moderných vyučovacích pomôcok 
a obnovu a pravidelne ladenie hud. nástrojov 

PRÍLEŽITOSTI 
• spolupráca s MÚ Rača a Vajnory 
• podpora individuálnej prezentácie učiteľov 
• získavanie finančných prostriedkov 
z grantov a od sponzorov 
• zavedenie nového študijného odboru LDO 
a otvorenie štúdia nových nástrojov na ZUŠ 
• nadviazanie kontaktov s novými 
družobnými školami 
• medializácia a zviditeľňovanie školy 
 
 
 
 
 
 
 

RIZIKÁ 
• rozširovanie ponuky vzdelávania v meste, 
konkurencia menej kvalitných súkromných 
škôl 
• úbytok žiakov na základe zrušenia 
elokovaných pracovísk na MŠ 
• nedostatok finančného zabezpečenia 
neumožni skvalitnenie materiálno-
technického zabezpečenia školy 

 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí (meno 
žiaka, názov školy):   
1. Katarína Veselá – prijatá na odbor Kostýmová tvorba na Strednú umeleckú školu 
scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, 824 89 Bratislava 
2. Anna Kušková – prijatá na odbor Propagačné výtvarníctvo na Školu úžitkového 
výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava 
Žiačky Výtvarného odboru prijaté na stredné umelecké školy boli z triedy PaedDr. Márie 
Kučerákovej. 
 
XI. Ďalšie informácie o škole 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
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V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná kontrola Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva zameraná na psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole. 
 
2. Spolupráca školy 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí 
Rodičia žiakov prostredníctvom dobrovoľných príspevkov a 2% z dani do OZ Hudbou k 
srdcu podporujú ich účinkovanie na súťažiach a pri kúpe hud. nástrojov. Rodičia sa 
zúčastňujú aj mimobratislavských podujatí, na ktorých sa podieľajú ako dozor, pomáhajú 
s prípravou žiakov. 
2.2 Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami) 
 OZ - 4. decembra 2008 vzniklo pri ZUŠ Občianske združenie Hudbou k srdcu, ktorého 
členmi sú rodičia žiakov. Cieľom OZ je predovšetkým podpora umeleckého vzdelávania 
a kultúrneho rozvoja žiakov ZUŠ Vrbenského. 
2.3 Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
Spolupráca školy so zriaďovateľom – Magistrát hlavného mesta Bratislavy je na veľmi dobrej  
komunikačnej a organizačnej úrovni a škola dostáva maximálnu podporu zo strany 
zriaďovateľa.  
Miestny úrad Rača, Miestny úrad Vajnory, Kultúrna komisia MÚ Rača – priestorové 
zabezpečenie akcii ZUŠ. Škola poskytuje programy pri rôznych kultúrno-spoločenských 
akciách, stretnutiach, výročiach a oslavách. 
Klub dôchodcov na Kadnárovej ul., Klub dôchodcov a Domov dôchodcov v Rači – 
pravidelné stretávanie žiakov ZUŠ a príprava tematických programov pre seniorov. 
2.4 Iná spolupráca 
Konzervatórium v Bratislave -  účasť žiakov a pedagógov na metodických dňoch. 
Cirkevné konzervatórium v Bratislave - účasť žiakov a pedagógov na metodických dňoch. 
Spolupráca ZUŠ Vrbenského s ostatnými ZUŠ v Bratislave. 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej 
školy Eugena Suchoňa, Batkova 2 v Bratislave  

za školský rok 2013/2014 
______________________________________________________ 

 
I. Základné informácie o škole 
 
a ) Identifikačné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1  
Názov školy: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 
Adresa: Batkova 2, Bratislava 
Kontakty: tel. a fax.: 02/64364387, 
email: zusbatkovaba@gmail.com 
webová stránka: www.zusesuchona.bratislava.sk 
 
b ) Vedúci zamestnanci školy 
Riaditeľ: Bc. Zuzana Horváthová 
Volebné obdobie: od 01.07.2009 do 30.06.2014 a od 01.07.2014 do 30.06.2019 
Zástupcovia riaditeľa: 
1. Mgr. art. Ivan Kováčik, štatutárny zástupca riaditeľa 
2. Mgr. art. Monika Rahlová, pedagogický zástupca riaditeľa do 31.01.2014 
Bc. Zuzana Fabianová, pedagogický zástupca riaditeľa od 01.02.2014 
 
c) Údaje o rade školy (RŠ): 
Mgr. art. Jana Nagy-Juhasz, ArtD., predseda RŠ, zástupca rodičov 
Izabela Pavlakovičová, podpredseda RŠ, zástupca rodičov 
Ing. Marta Čarnogurská, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa, poslanec MČ Dúbravka 
PaedDr. Silvia Klečáková, člen RŠ, zástupca rodičov 
Anna Kolenčiaková, člen RŠ, zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
Ing. Blanka Kosseyová, člen RŠ, zástupca rodičov 
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD., člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
Mgr. Barbora Nevřelová, člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
Mgr. Jana Panáková, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
PhDr. Helena Suchoňová, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa 
RNDr. Martin Zaťovič, člen RŠ, zástupca zriaďovateľa, poslanec  
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2013/2014    
Rada školy sa v priebehu školského roka stretla a vyjadrila k nižšie uvedeným materiálom: 

a) návrhy na počty prijímaných žiakov 
b) návrhy na zavedenie študijných odborov a ich zameranie 
c) návrh školského vzdelávacieho programu  
d) návrh rozpočtu 
e) správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
f) správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2013 a za I. polrok 2014   
g) koncepčný zámer rozvoja školy a jeho vyhodnotenie 
h) informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení 

výchovno–vzdelávacieho procesu 
 

Rada školy dňa 15.04.2014 uskutočnila výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľ ZUŠ 
Eugena Suchoňa. Na základe výsledkov výberového konania Rada školy pri ZUŠ Eugena 
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Suchoňa navrhla  primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vymenovať do funkcie riaditeľa  
ZUŠ Eugena Suchoňa opätovne p. Zuzanu Horváthovú. 
 
d) Iné poradné orgány na škole: 
Umelecká rada – pravidelné stretnutia podľa organizácie školského roka, základné témy 
rokovaní: úprava organizácie vyučovacieho procesu, riešenia problematiky chodu školy, 
príprava prezentácie školy, metodické riadenie školy. 
Pedagogická rada – pravidelné mesačné stretnutia podľa organizácie školského roka, základné 
témy rokovaní: školská legislatíva, interné predpisy a normy školy, príprava podujatí, odborné 
a metodické témy, kontrola kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, ocenenie prezentácie 
jednotlivých kolegov, návrhy na inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu, návrhy na 
zlepšenie pracovného prostredia. 
Predmetové komisie – stretnutia na základe pokynov vedúcich predmetových komisií, 
základné témy rokovaní: odborné témy, organizácia chodu školy, pravidelné hodnotenie 
kvality výstupov žiakov, návrhy na inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (ZO OZ PŠaV) na 
Slovensku pri ZUŠ Eugena Suchoňa – priebežne podľa potreby, základné témy rokovaní: 
kolektívna zmluva, vnútorné školské predpisy vypracované na základe Zákonníka práce 
a iných pracovno-právnych predpisov. 
Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa – pravidelne stretnutia ako byť nápomocný 
chodu školy, morálna a finančná pomoc škole. 
 
 
II.  Údaje o žiakoch školy (k 15.09.2013 a k 30.06.2014): 
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch  
Celkový počet žiakov k 15.09.2013:    837 
z toho: hudobný odbor (HO)   434 
 literárno-dramatický odbor (LDO)   38 
      tanečný odbor (TO)   140 
         výtvarný odbor (VO)   225                                                                 
   
Celkový počet žiakov k 30.06.2014:    815  z toho absolventi: 47 
z toho: hudobný odbor   418     27 

literárno-dramatický odbor    35     0 
          tanečný odbor    140     4 
        výtvarný odbor   222    16 
 
Údaje o počte novoprijatých žiakov v školskom roku 2013/2014 – stav k 15.09.2013: 
hudobný odbor   83 
literárno-dramatický odbor 11 
tanečný odbor   45 
výtvarný odbor  67 
spolu               206 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 27.06.2014: 
Prospeli s vyznamenaním:  HO  347 
     LDO    33 
     TO  105 
     VO  204 
Prospeli:    HO    33 
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     LDO      2 
     TO      1 
     VO      1 
Neprospeli:            vo všetkých odboroch      0  
Spolu žiakov:      726  (+ 89 žiakov PŠ) = 815 žiakov 
 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie 
(novozaložené oddelenia, záujmové útvary) v školskom roku 2013/2014. 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v školskom roku 2013/2014 nemala novozaložené 
študijné odbory. 
 
III.  Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  školy 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.09.2013: 
 
2012/2013  

15.09.2012 45 

30.06.2013 44 

2013/2014  

15.09.2013 44 

30.06.2013 43 

2012/2013 – 1 pedagóg - rozviazanie pracovného pomeru z dôvodu zmeny bydliska 
2013/2014 – 1 pedagóg – rozviazanie pracovného pomeru počas školského roka z dôvodu ukončenia 
rodičovskej dovolenky 
2013/2014 - počas dlhodobej práceneschopnosti Mgr. Evy Sládkovej prijaté: Bc. Ľudmila Veselá a Bc. 
Veronika Zaťková na dohodu o pracovnej činnosti. 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) školy k 15.09.2013: 
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
k 01.02.2014: 
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v školskom roku 2013/2014 mala 100 % 
kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov. 

Kariérový systém: 
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Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického 
zamestnanca na kariérovú pozíciu. 
Kariérový stupeň: 
 Vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť 
vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom. 
 Pedagogický zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa požadovaného vzdelania 
sa zaradí do týchto kariérových stupňov: 
a/ začínajúci pedagogický zamestnanec: 1 Mgr. Martina Burlasová 
b/ samostatný pedagogický zamestnanec: 34 Bc.Zuzana Horváthová, Mgr. art. Monika 
Rahlová, Mgr. art. Tímea Agszerová, Michaela Besedová, Ján Činčura, Michal Dávid, Tomáš 
Ďurček, Bc. Zuzana Fabianová, Katarína Filipovičová, Mariana Granecová, Mgr. art. Tomáš 
Horkavý, Bohumír Hrín, Alena Klattová, Petr Kunz, Mgr. Viera Kunzová, Mgr. art. Pavol 
Kušík, Mgr. art. Aneta Lednická, Denisa Lehotská, Michal Matejka, DiS., Renata Pallayová, 
Dagmar Pecková, Anna Polakovičová, Mgr. Soňa Radulová, Jana Ružovičová, Mgr. Eva 
Sládková Monika Slováková, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Libor Zálesňák, Zdenka Zemková, 
Mgr. art. Henrieta Horáková, Alena Kováčiková, Ingrid Saňková, Libuše Šetinová  a Mgr. art. 
Aneta Roganská - materská dovolenka 
c/ pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou: 5 - Mgr. Jaroslava Beladičová, Mgr. 
Magdaléna Hrubá, Mgr. art. Ivan Kováčik, Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia 
Musilová 
d/ pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou: 3 – Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD., Mgr. 
art. Karin Lukáčová, ArtD., Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD. 
Kariérová pozícia: 
 Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagóga na výkon špecializovaných 
alebo riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných 
kompetencií. 
Kariérové pozície: 
  a/ pedagogický zamestnanec špecialista (triedny učiteľ, uvádzajúci 
pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, koordinátor školského vzdelávacieho  
programu, koordinátor prevencie) 
triedny učiteľ: Bc. Zuzana Horváthová, Mgr. art. Ivan Kováčik, Bc. Zuzana Fabianová, Mgr. 
art. Tímea Agszerová, Mgr. Jaroslava Beladičová, Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD., Michaela 
Besedová, Ján Činčura, Michal Dávid, Tomáš Ďurček, Katarína Filipovičová, Mariana 
Granecová, Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD., Mgr. art. Tomáš Horkavý, Mgr. Magdaléna 
Hrubá, Bohumír Hrín, Alena Klattová, Petr Kunz, Mgr. art. Pavol Kušík, Mgr. art. Aneta 
Lednická, Denisa Lehotská, Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD., Michal Matejka, DiS., Renata 
Pallayová, Dagmar Pecková, Anna Polakovičová, Mgr. Soňa Radulová, Mgr. art. Monika 
Rahlová, Jana Ružovičová, Mgr. Eva Sládková, Monika Slováková, Mgr. art. Agneša 
Ujpálová, Libor Zálesňák, Zdenka Zemková, Mgr. art. Henrieta Horáková, Mgr. Martina 
Burlasová, Alena Kováčiková – 2 triedy, Ingrid Saňková – 2 triedy, Libuše Šetinová – 1 
trieda, Mgr. Barbora Nevřelová – 2 triedy, PaedDr. Melánia Musilová – 2 triedy – 41 + Mgr. 
art. Aneta Roganská - 1 materská dovolenka 
    
uvádzajúci pedagogický zamestnanec pre školský rok 2013/2014:  
Mgr. Barbora Nevřelová 
 
vedúci predmetových komisií: 
Mgr. art. Tímea Agszerová – klavír a klavírny sprievod HO, LDO, TO 
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. – spev dychové a bicie nástroje 
Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD.  – HN, sláčikové nástroje a harfa 
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Mgr. Soňa Radulová -  kompozícia, keyboard, akordeón, gitara 
Mgr. Barbora Nevřelová – výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor 
 
Mgr. art. Ivan Kováčik – koordinátor školského vzdelávacieho programu 
  b/ vedúci pedagogický zamestnanec (riaditeľ, štatutárny zástupca riaditeľa, 
pedagogický zástupca riaditeľa) 
štatutárny zástupca školy - riaditeľka školy: Bc. Zuzana Horváthová 
štatutárny zástupca riaditeľa: Mgr. art. Ivan Kováčik 
pedagogický zástupca riaditeľa: do 31.01.2014 Mgr. art. Monika Rahlová, od 01.02.2014 Bc. 
Zuzana Fabianová 
od 05.02.2014 materská dovolenka Mgr. art. Aneta Roganská 
 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania : 

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie 
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 1 1 0 II. 2014 
Priebežné  0 0 0 0 
Aktualizačné 9 9 0 IX. 2014 
Inovačné 1 1 0 IX. 2014 
Kvalifika čné 0 0 0 0 
Funkčné 0 0 0 0 
 
Vzdelávanie zamestnancov (absolvované školenia, semináre, kurzy a tvorivé dielne):  
16., 17.09.2013 „Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch“ – seminár 
v rámci kontinuálneho vzdelávania (KV), Galéria mesta Bratislavy, účastník: PaedDr. 
Melánia Musilová, Mgr. Barbora Nevřelová 
27.09.2013 „Výmeny polôh (technické a hudobné priblíženie)“ – husľový seminár 
a workshop, lektor: Ácsné Szily Éva (Budapešť), ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, BA, 
účastník: Anna Polakovičová 
28.09.2013 „Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní“ – seminár 
v rámci KV otvorený verejnosti, Dvorana HTF VŠMU, BA, účastník: Renata Pallayová, Mgr. 
art. Aneta Roganská 
04.10.2013 „Metodické stretnutie učiteľov hry na akordeóne“, HTF VŠMU, BA, účastník: 
Mgr. Soňa Radulová 
05.,06.10 2013 „Zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj relaxačných zručností PZ“ – 
KV, MPC, Hotel Eminent, Stupava, účastník: Mgr. art. Monika Rahlová 
07.10 2013 „Zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj relaxačných zručností PZ“ – KV, 
MPC, ZŠ Ostredková 14, BA, účastník: Mgr. art. Monika Rahlová  
08.10.2013 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, účastník: Michaela Besedová, Katarína 
Filipovičová, Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
11.10.2013 „Poskytnutie prvej pomoci“ – Červený kríž, Miletičova 59, BA, účastník: Mgr. 
art. Ivan Kováčik 
15.10.2013 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, účastník: Michaela Besedová, Katarína 
Filipovičová, Anna Polakovičová, Zdenka Zemková 
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22.10.2013 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, účastník: Michaela Besedová, Katarína 
Filipovičová, Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
29.10.2013 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, účastník: Michaela Besedová, Katarína 
Filipovičová, Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
05.11.2013 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, účastník: Michaela Besedová, Katarína 
Filipovičová, Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
12.11.2013 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, účastník: Michaela Besedová, Katarína 
Filipovičová, Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
13.11.2013 „Klavírny workshop zameraný na štvorručnú hru a komornú hru pre klavírne duá“ 
vedený Mgr. art. Petrom Pažickým, ArtD., ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, BA, 
účastník: Renata Pallayová 
19.11.2013 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, účastník: Michaela Besedová, Katarína 
Filipovičová, Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
26.11.2013 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, účastník: Michaela Besedová, Katarína 
Filipovičová, Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
26.11.2013 „Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch“, účastník: 
PaedDr. Melánia Musilová 
27.11.2013 „Stretnutie priaznivcov a dirigentov detských zborov z Bratislavy a okolia“ – 
metodicko-organizačné stretnutie pod vedením Mgr. Milana Kolenu, ArtD., ZUŠ Eugena 
Suchoňa, BA, účastník: Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD., Petr Kunz, Mgr. art. Karin 
Lukáčová, ArtD., Zdenka Zemková 
28.11.2013 „Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, BA, účastník: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová 
30.11.2013 „Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“ – aktualizačné 
vzdelávanie, MPC, Hotel Eminent, Stupava, účastník: Michaela Besedová, Katarína 
Filipovičová, Anna Polakovičová, Mgr. art. Agneša Ujpálová, Zdenka Zemková 
05.12.2013 „Majstrovské kurzy svetových virtuózov v Bratislave“ – otvorené hodiny a 
koncert Juliana Rachlina a Dalibora Karvaya pre verejnosť, Sála budovy Národnej rady SR, 
Župné námestie 1, BA, účastník: Petr Kunz, Mgr. art. Aneta Lednická, Anna Polakovičová 
9.,10.,16.,17.,23.,24. január, 6. február 2014 „Základy hrnčiarstva a keramickej tvorby“ 
účastník: PaedDr. Melánia Musilová 
18.02.2014 „Workshop hudobnej náuky pre PŠA“  ZUŠ Júliusa Kowalského, Jesenského 6, 
BA, účastník: Renata Pallayová, Michaela Besedová, Mgr. art. Tímea Agszerová 
24.03.2014 „Zákon o ochrane osobných údajov“  Faustová sieň, Stará radnica, BA, účastník: 
Zuzana Horváthová, Anna Kolenčiaková, Mgr. art. Ivan Kováčik 
24.05.2014 „Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktu v škole“, účastník: Mgr. art. 
Monika Rahlová 
27.05.2014 „Klavírny seminár MgA Dariny Švárnej“ ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 
Bratislava, účastník: Mgr. art. Monika Rahlová, Mariana Granecová, Renata Pallayová, Mgr. 
Soňa Radulová, Monika Slováková, Katarína Filipovičová 
V priebehu školského roka  2013/2014 sa vzdelávali: 
Bc. Zuzana Fabianová – HTF VŠMU, BA – hra na klavíri (2. ročník magisterského štúdia) – 
úspešné ukončenie štúdia a titul Mgr. 
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Mgr. art. Aneta Lednická – AU, BB – externé doktorandské štúdium, hra na husliach (5. 
ročník) – úspešné ukončenie štúdia a titul ArtD. 
 
Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov ZUŠ: 
� Mgr. Viera Kunzová – ocenenie primátorom hlavného mesta SR Bratislavy Milanom 

Ftáčnikom ku Dňu učiteľov 
� Mariana Granecová – ocenenie starostom MČ Bratislava – Dúbravka Jánom Sandtnerom 

ku Dňu učiteľov 
� Mgr. art. Agneša Ujpálová – „Učiteľ roka ZUŠ Eugena Suchoňa“ – ocenenie riaditeľkou 

školy 
� Mariana Granecová – „Cena riaditeľa ZUŠ Eugena Suchoňa za celoživotnú pedagogickú 

prácu“ – ocenenie riaditeľkou školy 
 
 
IV.  Aktivity školy 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala ZUŠ Eugena Suchoňa 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 02.10.2013 

36 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Koncert a výstava výtvarných 
prác malých detí, Koncertná 
sála školy, 16.10.2013 

28 žiakov Koncert a výstava, Hudobný, tanečný a výtvarný odbor, 
Detský folklórny súbor (DFS) KLNKA 

Átrium pre umenie, Átrium 
školy, 23.10.2013 

18   
účinkujúcich 

Slávnostné otvorenie Átria pre umenie v priestoroch 
budovy ZUŠ, Hudobný, výtvarný  a tanečný odbor, DFS 
KLNKA 

Junior – senior, Koncertná 
sála školy,  23.10.2013 

56 
účinkujúcich  

Koncert na pôde školy v spolupráci s dennými centrami 
z Dúbravky, Hudobný a literárno-dramatický odbor 

New Music For Kids – 
Portréty, Koncertná sála 
školy, 04.11.2013 

9 žiakov Koncert súčasnej hudby, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Zuzana 
Horváthová, Koncertná sála 
školy, 04.11.2013 

5 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 06.11.2013 

14 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Aneta Lednická, Koncertná 
sála školy, 08.11.2013 

9 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Bc. Zuzana 
Fabianová, Koncertná sála 
školy, 14.11.2013 

8 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. 
Magdaléna Hrubá, Koncertná 
sála školy, 18.11.2013 

6 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. 
Jaroslava Beladičová, 
Koncertná sála školy, 
19.11.2013 

15 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Dagmar 
Pecková, Koncertná sála 
školy, 19.11.2013 

6 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 
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Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 20.11.2013 

10 žiakov Koncert, Hudobný a literárno-dramatický odbor 

Triedny koncert, Anna 
Polakovičová, Koncertná sála 
školy, 21.11.2013 

10 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Alena 
Klattová, Koncertná sála 
školy, 22.11.2013 

10 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Michaela 
Besedová, Koncertná sála 
školy, 25.11.2013 

11 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Karin Lukáčová, ArtD., 
Koncertná sála školy, 
26.11.2013 
 

16 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Stretnutie priaznivcov a 
dirigentov detských zborov z 
bratislavských ZUŠ, 
Koncertná sála školy, 
27.11.2013  

15  
účastníkov 

Stretnutie a diskusia zorganizovaná na tému propagácie 
zborového spevu na ZUŠ v Bratislave a okolí 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 27.11.2013 
 

13 žiakov Koncert, Hudobný a literárno-dramatický odbor 

Triedny koncert, Jana 
Ružovičová, Koncertná sála 
školy, 28.11.2013 
 

9 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Ján Činčura, 
Koncertná sála školy, 
29.11.2013 
 

11 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Denisa 
Lehotská, Koncertná sála 
školy, 02.12.2013 
 

7 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mariana 
Granecová, Koncertná sála 
školy, 03.12.2013 
 

9 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Koncert komornej hudby, 
Koncertná sála školy, 
04.12.2013 

62 
účinkujúcich 

Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Tomáš Horkavý, Koncertná 
sála školy, 05.12.2013 
 

12 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Katarína 
Filipovičová, Koncertná sála 
školy, 06.12.2013 
 

11 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 
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Triedny koncert, Zdenka 
Zemková, Koncertná sála 
školy, 09.12.2013 
 

28 žiakov a 
hostí 

Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Ivan Kováčik, Koncertná sála 
školy, 10.12.2013 
 

7 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Aneta Roganská, Koncertná 
sála školy, 10.12.2013 
 

14 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 11.12.2013 
 

 37 
účinkujúcich 

Koncert, Hudobný a literárno-dramatický odbor 

Triedne vystúpenie, Mgr. 
Martina Burlasová, 
Divadelná sála školy, 
12.12.2013 
 

12 žiakov Triedne vystúpenie, Literárno-dramatický odbor 

Triedny koncert, Monika 
Slováková, Koncertná sála 
školy, 12.12.2013 
 

22 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Renata 
Pallayová, Koncertná sála 
školy, 13.12.2013 
 

7 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedne vystúpenie, Mgr. art. 
Henrieta Horáková, 
Divadelná sála školy, 
16.12.2013 
 

10 žiakov Triedne vystúpenie, Literárno-dramatický odbor 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Agneša Ujpálová, Koncertná 
sála školy, 16.12.2013 
 

15 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Michal 
Dávid, Mgr. art. Monika 
Rahlová, Koncertná sála 
školy, 17.12.2013 
 

18 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Vianočné svetlo pre 
všetkých, Kostol Ducha 
Svätého, Bratislava- 
Dúbravka, 18.12.2013 

58 žiakov a 
hostí 

Vianočný koncert, Hudobný a literárno-dramatický odbor, 
DFS KLNKA 

Vianoce v ZUŠ, Átrium 
školy, 19.12.2013 

84 
účinkujúcich 

Vianočné vystúpenie pre verejnosť v Átriu pre umenie, 
Hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor, 
DFS KLNKA 

Triedny koncert, Mgr. art. 
Tímea Agszerová, Koncertná 
sála školy, 13.01.2014 
 

11 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 
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Triedny koncert, Libor 
Zálesňák, Koncertná sála 
školy, 14.01.2014 
 

11 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 15.01.2014 

  8 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Michal 
Matejka, DiS., Mgr. art. 
Pavol Kušík,  Koncertná sála 
školy, 16.01.2014 
 

18 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Petr Kunz,  
Koncertná sála školy, 
17.01.2014 
 

9 
účinkujúcich 

Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Tomáš 
Ďurček, Koncertná sála 
školy, 20.01.2014 
 

11 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 22.01.2014 

  10 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert, Bohumír 
Hrín, Koncertná sála školy, 
24.01.2014 
 

   9 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 12.02.2014 

  6 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Koncert populárnej hudby, 
Koncertná sála školy, 
19.02.2014 

24 
účinkujúcich 

Koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 12.03.2014 

19 
účinkujúcich 

Koncert, Hudobný odbor 

Koncert a výstava výtvarných  
prác malých detí, Koncertná 
sála školy, 19.03.2014 

47 
účinkujúcich  

Koncert, Hudobný a výtvarný odbor 

Koncert a výstava učiteľov 
ZUŠ, Koncertná sála školy,  
26.03.2014 

17 
účinkujúcich 

Podujatie venované Dňu učiteľov,  
Ocenené: Mariana Granecová – za celoživotnú 
pedagogickú prácu v školstve 
Mgr. art. Agneša Ujpálová – učiteľ roka 
Hudobný a výtvarný odbor 

Koncert venovaný ZUŠ 
Eugenovi Suchoňa, 
Koncertná sála školy, 
28.03.2014 

2 
pedagogičky 

Koncert – Hudobný odbor 

Triedny koncert – Mgr. art. 
Tímea  Agszerová, 
Koncertná sála školy, 
31.03.2014 

13 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 02.04.2014 

21 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Bc. Zuzana 
Fabianová, Koncertná sála 
školy, 03.04.2014 

9 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 



 139

Triedny koncert – Zuzana 
Horváthová, Koncertná sála 
školy, 07.04.2014 

4 žiaci Triedny koncert, Hudobný odbor 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 09.04.2014 

17 
účinkujúcich 

Koncert, Hudobný odbor, literárno – dramatický odbor 

Triedny koncert – Alena 
Klattová, Koncertná sála 
školy, 10.04.2014 

15 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Mgr. 
Jaroslava Beladičová, 
Koncertná sála školy, 
14.04.2014 

15 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Jana 
Ružovičová, Koncertná sála 
školy, 24.04.2014 

11 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Michaela 
Besedová, Koncertná sála 
školy, 28.04.2014 

10 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Anna 
Polakovičová, Koncertná sála 
školy, 29.04.2014 

14 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Májový vánok, Pálffyho 
palác – Zámocká ulica, 
30.04.2014 

45 žiakov Verejný koncert, Hudobný, literárno - dramatický 
a výtvarný odbor 

Triedny koncert – Katarína 
Filipovičová, Koncertná sála 
školy, 02.05.2014 

8 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Mgr. art. 
Agneša Ujpálová, Koncertná 
sála školy, 05.05.2014 

15 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Mgr. art. 
Karin Lukáčová, ArtD., 
Koncertná sála školy, 
06.05.2014 

15 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Koncert II. stupeň + ŠPD, 
Koncertná sála školy, 
07.05.2014 

27 žiakov Koncert, Hudobný odbor, výtvarný odbor 

Výchovné koncerty, 
07.05.2014 

 15 žiakov Výchovné koncerty pre MŠ Nejedlého 65 detí, Sekurisova 
75 detí – Hudobný, tanečný  a literárno - dramatický odbor 

Triedne vystúpenie, Mgr. art. 
Henrieta Horáková, 
Divadelná sála školy, 
09.05.2014 

8 žiakov Triedne vystúpenie, Literárno - dramatický odbor 

Triedny koncert – Mgr. art. 
Aneta Lednická, , Koncertná 
sála školy, 09.05.2014 

10 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Koncert ku Dňu matiek, 
Hanulova ul.,  13.05.2014,  

16 žiakov Vystúpenie ku dňu matiek, Domov dôchodcov, Hanulova 
ulica, Hudobný a tanečný odbor 

Interný koncert, Koncertná 
sála školy, 14.05.2014 

25 žiakov Koncert, Hudobný a literárno - dramatický odbor 

Triedny koncert – Mgr. art. 
Monika Rahlová, , Koncertná 
sála školy, 15.05.2014 

7 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 
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Triedny koncert – Mariana 
Granecová, , Koncertná sála 
školy, 16.05.2014 

9 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Mgr. 
Magdaléna Hrubá, Koncertná 
sála školy, 19.05.2014 

9 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedne vystúpenie, Mgr. art. 
Henrieta Horáková, 
Divadelná sála školy, 
19.05.2014 

6 žiakov Triedne vystúpenie, Literárno - dramatický odbor 

DK Dúbravka – TO, LDO, 
20.05.2014 

135 
účinkujúcich 

Vystúpenie Tanečného a literárno - dramatického odboru 

Štvorlístok umenia, Átrium 
pre umenie,  21.05.2014 

80 
účinkujúcich 

Spoločné podujatie družobných škôl – ZUŠ Eugena 
Suchoňa – Bratislava, ZUŠ Ferenca Liszta – Štúrovo, ZUŠ 
-  Hlohovec, ZUŠ Zlín – Malenovice, Česká republika 
Hudobný, tanečný a výtvarný odbor 

Triedny koncert – Mgr. art. 
Tomáš Horkavý, Mgr. art. 
Lukáš Borzík, ArtD.,  
Koncertná sála školy, 
22.05.2014 

18 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Ján 
Činčura, Koncertná sála 
školy, 23.05.2014 

11 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Denisa 
Lehotská, Koncertná sála 
školy, 26.05.2014 

6 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Zdenka 
Zemková, Koncertná sála 
školy, 26.05.2014 

16 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedne vystúpenie, Mgr. 
Martina Burlasová, 
Divadelná sála školy, 
27.05.2014 

6 žiakov Triedne vystúpenie, Literárno -  dramatický odbor 

Triedny koncert – Monika 
Slováková, Koncertná sála 
školy, 27.05.2014 

18 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Michal 
Dávid, Koncertná sála školy, 
28.05.2014 

21 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Renata 
Pallayová, Dagmar Pecková 
Koncertná sála školy, 
30.05.2014 

11 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Tomáš 
Ďurček, Koncertná sála 
školy, 03.06.2014 

10 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Kolotoč umenia deťom, 
Amfiteáter – Dúbravka, 
04.06.2014 

125 
účinkujúcich 

Podujatie venované ku Dňu detí, Hudobný, tanečný, 
výtvarný a literárno - dramatický odbor 

Triedny koncert – Mgr. art. 
Ivan Kováčik, Koncertná sála 
školy, 05.06.2014 

9 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 
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Triedny koncert – Petr Kunz, 
Koncertná sála školy, 
06.06.2014 

13 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Michal 
Matejka, DiS., Mgr. art. 
Pavol Kušík, gitarová trieda, 
09.06.2014 

13 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Libor 
Zálesňák, Koncertná sála 
školy, 09.06.2014 

14 žiakov Triedny koncert, Hudobný odbor 

Koncert žiakov záverečných 
ročníkov, Koncertná sála 
školy, 11.06.2014 

12 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Vernisáž žiakov záverečných 
ročníkov, priestory školy, 
12.06.2014 

18 žiakov Vernisáž výstavy. Výtvarný odbor 

Triedny koncert – Mgr. Soňa 
Radulová, Koncertná sála 
školy, 12.06.2014 

27 
účinkujúcich  

Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Bc. 
Ľudmila Veselá (zastupujúca 
za p. Sládkovú), Koncertná 
sála školy, 13.06.2014 

10 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Vernisáž DK Dúbravka, 
13.06.2014 

40 žiakov Výstava výtvarných prác. Výtvarný a hudobný odbor 

Triedne vystúpenie, LDO, 
Burlasová, Divadelná sála 
školy, 16.06.2014 

5 žiakov Triedne vystúpenie 

Koncert žiakov záverečných 
ročníkov, Koncertná sála 
školy, 18.06.2014 

16 
účinkujúcich  

Koncert, Hudobný odbor 

Triedny koncert – Bohumír 
Hrín, Koncertná sála školy, 
19.06.2014 

9 žiakov Koncert, Hudobný odbor 

Noc hudby, Átrium školy, 
20.06.2014 

64 žiakov Podujatie v rámci projektu Noc hudby – spolupráca 
s hudobným centrom, Hudobný, tanečný, literárno - 
dramatický a výtvarný odbor 

Odovzdávanie záverečných 
vysvedčení, 25.06.2014 

4 účinkujúci Hudobný odbor 

 
 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 
 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Teleráno, STS Markíza, 
13.09.2013 

10 žiakov Vystúpenie a mediálna prezentácia Detského folklórneho 
súboru (DFS) KLNKA 
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Festival Mravenec, 
medzinárodná prehliadka 
detských folklórnych 
súborov, Kamenný mlyn, 
14.09.2013 
 

50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 
Organizátor: OZ Štvrtčan, Plavecký Štvrtok 

Festival Mravenec, 
medzinárodná prehliadka 
detských folklórnych 
súborov, Plavecký Štvrtok, 
15.09.2013 
 

12 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 
Organizátor: OZ Štvrtčan, Plavecký Štvrtok 

Vystúpenie pre Maticu 
slovenskú, Kultúrne centrum 
(KC) Fontána, Bratislava, 
17.09.2013 

2 žiačky Tanečné vystúpenie na podujatí. pedagóg: Libuše Šetinová 

Dúbravské hody – program 
pre Maticu slovenskú, 
20.09.2013 

2 
pedagógovia 

Kultúrny program pre Maticu slovenskú, Hudobný odbor 

Dúbravské hody, DK 
Dúbravka, 21.09.2013 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Krst goralských rozprávok, 
Spišská Stará Ves, 20.-
22.09.2013 

15 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Prebratie ocenení, 28.09.2013 6 žiakov Prebratie ocenení na Kubánskom veľvyslanectve, Výtvarný 
odbor 

Paneurópska vysoká škola, 
Fakulta práva, 30.09.2013 

6 pedagógov 
a hostí 

Kultúrny program k otvoreniu semestra, Hudobný odbor 

Eugen Suchoň a Pezinok, 
Dom kultúry v Pezinku, 
04.10.2013 

37 žiakov Koncert zostavený z výberu tvorby Eugena Suchoňa 
venovaný 105. výročiu jeho narodenia, Hudobný odbor 

Tanečné vystúpenie na 
dožinkovej slávnosti, 
Jakubov, 11.10.2013 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Šanca pre modrý Dunaj, 
11.10.2013 

4 ocenení 
žiaci za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Ocenenie žiakov medzinárodnej súťaže v Rumunsku. 
Slovenskí účastníci boli ocenení v Shopping Palace 
Bratislava.  
Ocenení: Marek Homola, Kristína Halušťoková, Alena 
Blažíčková – pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová 
Tramanh Vo Bihn – pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová, 
Výtvarný odbor 

Deti z Vyšehradskej skupiny 
kreslia orla, 11.10.2013 

30 žiakov Odoslanie výtvarných prác na medzinárodnú výtvarnú 
súťaž, Bratislava, pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, 
PaedDr. Melánia Musilová 
Ocenení: Patrícia Chamrazová, Zuzana Králiková, Kristína 
Rothová, Daniel Dekan – pedagóg: PaedDr. Melánia 
Musilová, Výtvarný odbor 

Hudobno-tanečný pozdrav, 
Kultúrne centrum Fontána, 
13.10.2013 

12 žiakov Vystúpenie pre dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším – Hudobný a tanečný odbor, DFS KLNKA 



 143

Zvuky farieb, výtvarná súťaž, 
Bratislava, 14.10.2013 

26 žiakov Súťaž žiakov, ktorá sa koná k výstave Miroslava Cipára. 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia 
Musilová 
Ocenená: Katarína Krištofová, pedagóg: PaedDr. Melánia 
Musilová 

Tanečné vystúpenie na 
vernisáži, Detské múzeum 
SNM, Bratislava, 15.10.2013 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Tanečné vystúpenie pre 
seniorov, Domov seniorov, 
Bratislava-Lamač,16.10.2013  

4 žiaci Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Festival Eugena Suchoňa – 
Pezinok, 17.10.2013 

1 žiačka X. ročník stretnutia mladých interpretov, víťazov súťaží 
ZUŠ, Hudobný odbor 
Magdaléna Šmotláková – ped. Mgr. art. Agneša Ujpálová 

Jesenný koncert pre seniorov, 
Domov jesene života, 
Hanulova 7/A, Bratislava, 
17.10.2013 

15 žiakov Koncert pre seniorov k mesiacu úcty k starším, Hudobný, 
tanečný odbor 

Hudobno - tanečný pozdrav, 
KC Fontána, 18.10.2013 

11 žiakov Vystúpenie k mesiacu úcty starším, Denné centrum 2, 
Ožvoldíkova 12, Hudobný a tanečný odbor, DFS KLNKA 

Topoľčany, výročný koncert, 
18.10.2013 

Za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 2 
pedagógovia 

70. výročie založenia ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany 

Hudobno - tanečný pozdrav, 
Žatevná 4, BA, 22.10.2013 

10 žiakov Koncert pre seniorov k mesiacu úcty k starším, Hudobný, 
tanečný odbor, DFS KLNKA 

Galakoncert s Richardom 
Rikkonom, Zrkadlová sieň, 
04.11.02013 

1 žiačka za 
ZUŠ 

Galakoncert talentovaných žiakov ZUŠ s Richardom 
Rikkonom, Hudobný odbor 

This is my Mexico 2013, 
Viedeň, 07.11.2013 

20 žiakov  Ocenenia – diplomy za účasť na medzinárodnej výtvarnej 
súťaži This is my Mexico 2013 
Adam Zubák, Mahuliena Ďurecová, Ľubica Dekanová, 
Tomáš Barančok, Nina Trsťanová, Slávka Černická, 
Viktória Rýzková, Andrea Štorová, Veronika Duchajová, 
Natália Ďurčatová, Kristína Ďurecová, Laura Furdíková – 
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová 
Terézia Furdíková, Barbora Barteková, Terézia 
Moravčíková, Tomáš Lessay, Ema Lessayová, Laura 
Klasovitá, Vanesa Kerešová, Silvia Kerešová – pedagóg: 
Mgr. Barbora Nevřelová, Výtvarný odbor 

150. výročie Matice 
slovenskej, DK Dúbravka, 
Bratislava, 20.11.2013 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na kultúrnom programe 
v rámci vedomostného kvízu pre žiakov dúbravských ZŠ. 
Organizátor: Miestny úrad Matice Slovenskej 

Tanečné vystúpenie, Hotel 
Bratislava, 20.11.2013 

30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA  

Prešporský Paganini, 
Bratislava, 23.11.2013 

1 žiačka za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

17. ročník súťaže žiakov ZUŠ bratislavského a nitrianskeho 
kraja v hre na husliach. Anabela Patkolová: 1. miesto v IV. 
kategórii, pedagóg: Mgr. art. Aneta Lednická, Hudobný 
odbor  

Tanečné vystúpenie na 
vianočných trhoch, 
Hviezdoslavovo námestie, 
Bratislava, 24.11.2013 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí hl. mesta 
Bratislavy 
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Tanečné vystúpenie pre 
seniorov, KC Fontána, 
Ožvoldíkova 12, Bratislava, 
25.11.2013 

3 žiaci Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Adventný koncert, Kino 
Lamač, 05.12.2013 

2 žiaci za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Vystúpenie v rámci adventného programu pre Domov 
sociálnych služieb Rozsutec – Hudobný odbor 

Celovečerný program DFS, 
DK Dúbravka, 05.12.2013 

100 
účinkujúcich 

Tanečné predstavenie DFS KLNKA 

Celovečerný program DFS, 
DK Dúbravka, 06.12.2013 

100 
účinkujúcich 

Tanečné predstavenie DFS KLNKA 

Vianočné trhy, DK 
Dúbravka, 06.12.2013 

9 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Benefičný vianočný 
stromček, pódium pred 
hotelom Radisson Blu 
Carlton, 07.12.2013 

4 žiaci za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Koncert Linky detskej istoty, UNICEF – Hudobný odbor 

Tanečný program pre 
hendikepované deti 
k Vianociam, KC Fontána, 
07.12.2013 

26 žiakov Vystúpenie tanečného odboru a DFS KLNKA 

Tanečné vystúpenie pre 
seniorov, Bratislava - Lamač, 
09.12.2013 

4 žiaci Tanečné vystúpenie DFS KLNKA  na podujatí 

Vianočné trhy, 
Hviezdoslavovo námestie, 
Bratislava, 12.12.2013 

30 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí hl. mesta 
Bratislavy 

Umenie harmónie, Galéria 
ZIV Bratislava, 12.12.2013 

2 žiaci za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Vernisáž výstavy s koncertom v galérii Združenia pre 
integrálne vzdelávanie – Hudobný odbor  

Predvianočný benefičný 
koncert, Zrkadlová sieň, 
14.12.2013 

11 
účinkujúcich 
za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa 

Koncert spoločnosti pre vedy a umenia v spolupráci 
s ubytovňou pre bezdomovcov Resoty, Hudobný odbor 

Tanečné vystúpenie, Šakvice, 
Česká republika, 14.12.2013 

25 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí venovanému 
10. výročiu založenia FS Hanýsek 

Tvorivé dielne, Justiho sieň, 
15.12.2013 
 

4 žiaci a 2 
pedagógovia 

Vianočné tvorivé dielne pre verejnosť, Výtvarný odbor 

Tanečné vystúpenie pre 
bývalých zamestnancov firmy 
Slovnaft, Bratislava,  
18.12.2013 

40 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Vianočné trhy, Malacky, 
20.12.2013 

4 žiaci Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

XI. ročník festivalu Jazz 
Dance, Pardubice, Česko, 
Výtvarná súťaž, Pardubice, 
30.01.2014 

24 žiakov Odoslanie výtvarných prác na súťaž, pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová – Výtvarný 
odbor 
Ocenení: Ella Janigová, Vanessa Kerešová, Eva 
Polgáryová, Lenka Vallová, Barbora Komarňanská – 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová 
Mahuliena Ďurecová, Hana Boriová – pedagóg: PaedDr. 
Melánia Musilová 
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Tanečné vystúpenie na plese 
DKD, 08.02.2014 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 
 

Tanečné vystúpenie na plese, 
Lamač ZŠ Malokarpatské 
námestie, 08.02.2014 

16 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 
 

Vesmír očami detí, 
Hurbanovo, 13.02.2014 

12 žiakov Odoslanie výtvarných prác na súťaž, pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová  
Ocenená: Sofia Knošková, 4. kategória, pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová – Výtvarný odbor 
 

Tanečné vystúpenie na plese 
Slovnaft, 15.02.2014 

18 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 
 

Tanečné vystúpenie na plese 
v Inchebe, 21.02.2014 

40 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 
 

Tanečné sústredenie, od 
22.02 2014 – do 26.02.2014 

40 žiakov Tanečné sústredenie DFS KLNKA 

Tanečné vystúpenie v Centre 
fontána, 10.03.2014 

14 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA 

11. koncertná prehliadka 
v hre na keyboarde, ZUŠ 
Hálkova, 12.03.2014 

2 žiaci za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Účinkovali žiaci Štefan Dubnička a Dávid Belobrad, 
pedagóg: Petr Kunz, Mgr. Soňa Radulová – Hudobný 
odbor 

Tanečné vystúpenie, Lamač  
Dom seniorov, 26.03.2014 

18 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA 

Maľovaná ZUŠ-ka 2014, X. 
ročník, Banská Bystrica, 
27.03.2014 

21 žiakov Odoslanie výtvarných prác na súťaž, pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová – Výtvarný 
odbor 
 

19. ročník medzinárodnej 
súťaže výtvarnej tvorivosti 
detí a mládeže – Zelený svet 
2014, Banská Bystrica, 
27.03.2014 

15 žiakov Odoslanie výtvarných prác na súťaž, pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová – Výtvarný 
odbor 
 

Festival umenia AEDA 
Európa Priateľské stretnutie 
vo víre tanca, 28.03.2014  

50 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 
+ hostia z Ruska a Maďarska 

Oceňovanie ku dňu učiteľov, 
Zrkadlová sieň, 28.03.2014 

31 žiakov Oceňovanie primátorom Bratislavy ku dňu učiteľov, 
ocenená: Mgr. Viera Kunzová – Hudobný odbor 

Namaľuj CiTY, 01.04.2014, 
Bratislava 

13 žiakov Odoslanie výtvarných prác v rámci projektu Namaľuj CiTy, 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia 
Musilová – Výtvarný odbor 
 

Ladislav Franzowitz, ZUŠ E. 
Suchoňa – Pezinok, 
02.04.2014 

3 
pedagógovia 
za ZUŠ 
Eugena 
Suchoňa - 
BA 

Slávnostné uvedenie CD z rannej klavírnej tvorby Eugena 
Suchoňa 

Oceňovanie učiteľov 
starostom Dúbravky, DK 
Dúbravka, 03.04.2014 

40 žiakov Kultúrny program na oceňovaní starostom Dúbravky ku 
dňu učiteľov 
Ocenená: Mariana Granecová – Hudobný odbor, Výtvarný 
odbor, DFS KLNKA 

Namaľuj CiTy, Bratislava, 
06.04.2014 

11 žiakov Obnova – maľovanie autobusovej zastávky, žiaci  Mgr. 
Barbory Nevřelovej – Výtvarný odbor 
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5. ročník súťaže pre tanečné 
odbory ZUŠ „Scénický 
tanec“ 
11.04.2014 

4 dievčatá 
Badula 

Libuše Šetinová pedagóg, reprezentácia, účasť 

Žabí majer vernisáž, 
11.04.2014 

14 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Veľkonočný jarmok, Zlaté 
piesky, 12.04.2014 

18 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Jarmok, Žatevná, 13.04.2014 18 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

„Jubilantom“ v DK Dúbravka 
14.04.2014 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Festival Podgorica, 24.04.-
28.04.2014 

26 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Mesto budúcnosti, Lučenec, 
25.04.2014 

15 žiakov Odoslanie výtvarných prác na 1. ročník celoslovenskej 
výtvarnej súťaže – Mesto budúcnosti, pedagóg: Mgr. 
Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia Musilová – Výtvarný 
odbor 
 

Golubovci, tanečné  
vystúpenie, 26.04.2014 

26 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

BA pre všetkých, 26., 27. 04 
2014 

110 žiakov Dni otvorenej samosprávy mesta Bratislavy – Hudobný, 
výtvarný, tanečný, literárno - dramatický odbor a DFS 
KLNKA 

Slávik Slovenska 2014, 
Koncertná sála ZUŠ, 
29.04.2014 

2 žiaci za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Okresné kolo celoslovenskej súťaže v interpretácii ľudovej 
piesne, Igor Furdík – 3. miesto, I. kategória, Janka Petková 
– 3. miesto, II. kategória, pedagóg: Zdenka Zemková 

Bratislava, moje mesto, 
29.04.2014 

25 žiakov Odoslanie výtvarných prác na výtvarnú súťaž. Ocenení: 
Alexandr Klčová - 1. miesto, I. kategória  
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová 
Petra Pribišová – 2. miesto, I. kategória,  
Miriam Miškovčíková - 2. miesto, II. kategória 
Šimon Očkáš – 3. kiesto, II. kategória 
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová  
Výtvarný odbor  

Vstup Slovenska do 
Európskej únii, Hlavné 
námestie, 30.04.2014 

18 žiakov Koncert pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ, 
Hudobný odbor, DFS KLNKA 

Vstup Slovenska do EÚ, 
30.04.2014 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Vysoká pri Morave, stavanie 
mája, 30.04.2014 

16 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Živé námestie, Hlavné 
námestie, 02.05.2014 

9 žiakov Podujatie na znovuzazelenanie Bratislavy, Výtvarný odbor 

Svadba v Lamači, 03.05.2014 10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Prehliadka 
populárnej, jazzovej 
a filmovej hudby v hre na 
klavíri, ZUŠ Hálkova, 
06.05.2014 

3 žiaci za 
ZUŠ Eugena 
Suchoňa 

Koncert na ZUŠ Hálkova, Hudobný odbor 

MS, Tači- klub, Teslova ul. 
10.05.2014 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Deň matiek, Kultúrne 
centrum Fontána, 11.05.2014 

2 žiaci Vystúpenie ku Dňu matiek – Denné centrum 2, Hudobný 
odbor 
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Plavecký Štvrtok – Deň 
matiek, 11.05.2014 

12 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

DK Dúbravka „Mamičkám“, 
12.05.2014 

16 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Bratislava spievaj!, VŠMU 
Bratislava, 15.05.2014 

38 
účinkujúcich 

Prehliadka detských a mládežníckych zborov v Bratislave 

Kubánske veľvyslanectvo, 
Bratislava, 16.05.2014 

28 žiakov 11. jubilejná súťaž ,,Naši národní buditelia´´ Ľudovít Štúr 
a José Marti.“ – odoslanie výtvarných prác. Ocenení: 
Kristína Ďurecová – 1. miesto, II. kategória 
Šimon Očkáš – 2. miesto, I. kategória 
Veronika Duchajová – 3. miesto, I. kategória 
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová 
Lena Malinowska – cena predsedu poroty 
Filip Lupták – cena veľvyslankyne 
Sofia Lichnerová – 1. miesto, III. kategória 
Tereza Moravčíková – 1. miesto, I. kategória 
Eva Polgáryová – 2. miesto, III. kategória 
Andrea Petkaničová, 2. miesto, II. kategória 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová 

Tanečná súťaž Pardubice, 
18.05.2014 

6 žiakov 
Badula 

Reprezentácia 3.miesto, cena poroty, pedagóg: Libuše 
Šetinová 

Istropolis Euromajáles, 
21.05.2014 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Dom seniorov Pri Kríži, 
22.05.2014 

10 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Jablko, Bratislava, 
23.05.2014 

21 žiakov Odoslanie výtvarných prác na 2. ročník výtvarnej súťaže, 
Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova. 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová, PaedDr. Melánia 
Musilová – Výtvarný odbor 

Spoločný koncert, Brno 
28.05.2014 

6 žiakov  Spoločný koncert žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa a ZUŠ V. 
Kaprálové Brno, Hudobný odbor  

Vystúpenie, ZŠ Nejedlého, 
30.05.2014 

8 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Vystúpenie, MDD – 
Partizánska lúka, 01.06.2014 

8 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Vystúpenie, Hotel Arcadia 
04.06.2014 

12 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Medzinárodná súťažná 
prehliadka Júliusa von 
Beliczayho, Komárno,  
06.06.2014 

1 žiak VI. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky v hre na 
husliach, Marco Vontszemü, strieborné pásmo, 3. 
kategória, pedagóg: Anna Polakovičová, Hudobný odbor 

Vystúpenie, Farmárske dni, 
Sad Janka Kráľa, 07.06.2014 

16 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Tanečné popoludnie, Dom 
kultúry Pezinok, 08.06.2014 

40 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí so ZUŠ 
Eugena Suchoňa, Pezinok 

Amfiteáter na Valachovej 
ulici, Otvorenie fontány na 
Bazovského 14.06.2014 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Vystúpenie, Nemecká 
ambasáda 

16 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA  

Vystúpenie, Juniáles, 
20.06.2014 

14 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Vystúpeie, Červený Kláštor, 
21.06.2014 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 
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Tanečné vystúpenie, 
Krompachy Poľsko, 
22.06.2014 

20 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Vystúpenie pre Írsku 
delegáciu, 27.,28.06.2014 

18 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Tanečné vystúpenie, Balatón, 
01.- 03.07.2014 

40 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA na podujatí 

Hody, Plavecký Štvrtok,  
16.08.2014 

12 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA 

Tanečné vystúpenie, Láb, 
23.08.2014 

16 žiakov Tanečné vystúpenie DFS KLNKA 

 
 
 

Škola je zapojená do projektov 
 

 
Prehliadka mladých gitaristov, 
Koncertná sála školy, 13.11.2013 

43 
účastníkov 

Celoslovenská prehliadka v hre na gitare ZUŠ zo 
Slovenska, Hudobný odbor. 
Šimon Požgay – zlaté pásmo, Jakub Bilkovič – strieborné 
pásmo, pedagóg: Mgr. art. Lukáš Borzík, Dominika 
Šporerová – strieborné pásmo, pedagóg: Ján Činčura 

 
 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI. 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ 
V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná kontrola. 
 
VII. Priestorové a materiálovo-technické podmienky školy 
 
 Škola nemá vlastné priestory a pôsobí v priestoroch v majetku zriaďovateľa nájomnou 
zmluvou za 0,03 € (1,00 Sk) ročne. 
Priestorové podmienky: 30 vyučovacích priestorov v hudobnom, literárno-dramatickom, 
tanečnom a výtvarnom odbore vo vyhovujúcich podmienkach, chýba zborovňa pre 
pedagógov, v jednotlivých triedach sa striedajú v rámci týždňa aj dvaja či traja pedagógovia. 
Cieľom je hľadať ďalšie priestorové možnosti v rámci budovy školy pre výchovno-vzdelávací 
proces vzhľadom na veľký záujem o štúdium na ZUŠ Eugena Suchoňa.  
V riešení naďalej ostáva vjazd motorových vozidiel do areálu školy.  
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
 
 Finančné zabezpečenie je zabezpečované priamo obcou – hlavným mestom SR 
Bratislava, úradom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Čiastočná úhrada 
nákladov stanovená VZN č. 9/2011 bola realizovaná zákonnými zástupcami žiakov alebo 
žiakmi nad 18 rokov. 
 Projekty ZUŠ Eugena Suchoňa boli čiastočne zabezpečované i z iných zdrojov: 

a) vzdelávacími poukazmi, 
b) Rodičovským združením (RZ) pri ZUŠ Eugena Suchoňa,  
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c) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Ministerstva vnútra, 
d) sponzormi – nepeňažné dary, 
e) Hl. mesto SR Bratislava – zakúpenie (prenájom) klavíra – pianína. 

 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení v zmysle § 2 ods. 7 písm. m) vyhlášky č. 
9/2006 Z.z.: 
l. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov: 
Školský rok 2013/2014 
Rozpočet na rok 2013 /upravený/   605 432 
Bežné výdavky     605 432 
Kapitálové výdavky               0,00 
Rozpočet na rok 2014  /schválený/   622 358 
Bežné výdavky      622 358 
Kapitálové výdavky                0,00 
Rozpočty z rokov 2013 a 2014 prepočítané na školský rok 2013/2014: 
605 432 : 12 = 50 453/ 1 mesiac x 4 mesiace = 201 811 /z upraveného rozpočtu/ 
622 358 : 12 = 51 863/ 1 mesiac x  8 mesiacov = 415 905 
Za školský rok 2013/2014    617 716  
 
2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 
Príspevky IX. – XII.2013    40 275 
Príspevky I. – VI. 2014    37 639,50    
Za školský rok  2013/2014    77 914,50     
 
3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia 
v členení podľa financovaných aktivít 
XI. 2013      1 787 
II.  2014      1 353,66 
IV. 2014      1 353,66  
Za školský rok 2013/2014    4 494,32 
spôsob použitia: 
tovary a služby  
633 004      724,02 
633 006      1 666,62 
633 009      1 659,00 
 
4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo právnických osôb alebo fyzických 
osôb a spôsob ich použitia podľa finančných aktivít 

0 
 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
• dotácia zo ŠR na 5%-né zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov 

a zvýšenie o hodnotu zodpovedajúcu 5%-tám tarifných platov nepedagogických 
zamestnancov (osobný príplatok) 
IX. – XII.    7 998,38 € 

• výdavky súvisiace s organizovaním súťaže Prehliadka mladých gitaristov 2013 
IX.     1 586,00 € 
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IX. Ciele a úlohy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie ich plnenia 
 
Ciele a úlohy vyplývajú z bodov SWOT analýzy; každá jednotlivá úloha je rozpracovaním 
slabých stránok školy, príležitostí alebo ohrození vyššie uvedenej analýzy. Obsahovo 
príbuzné úlohy sú zhrnuté do troch väčších skupín – cieľov. 
1. Prvým cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pracovného prostredia a zabezpečiť 
ekonomickú efektivitu údržby materiálno-technického vybavenia školy.  
Úlohy: 
1.1 Budova nie je zabezpečená voči prístupu ďalších cudzích osôb (budova je 
nezabezpečená vrátnikom) – Zvýšiť bezpečnosť  osôb (pedagógov a žiakov) a majetku 
nachádzajúceho sa v priestoroch ZUŠ. Apelácia na správcu budovy ohľadne riešenia tejto 
problematiky. 
Termín kontroly: polročne 
Termín splnenia: neuvedený 
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: nesplnené, naďalej hľadanie riešenia danej situácie 
 
1.2 Nedostatok priestorov na vyučovanie pre všetkých uchádzačov o štúdium - Hľadať 
možnosti získania nových priestorov pre vyučovací proces. 
Termín kontroly: školský rok 2011/2012 
Termín splnenia: školský rok 2012/2013 čiastočne 
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: čiastočne splnené, naďalej hľadanie možností rozšírenia vyučovacích 
priestorov 
 
1.3 Vysoká nákladnosť údržby nástrojového vybavenia školy – Zabezpečiť finančné 
zdroje a efektivitu ich vynaloženia na nákup nových hudobných nástrojov a opravu už 
existujúcich v spolupráci s občianskym združením pri ZUŠ Eugena Suchoňa, nadáciami, 
individuálnymi sponzormi a z rozpočtu školy. 
Termín kontroly: priebežne  
Termín splnenia: trvalá úloha  
Zodpovední: štatutárny zástupca riaditeľa a pedagogický zástupca riaditeľa 
Vyhodnotenie: čiastočne splnené, zakúpenie a získanie nových nástrojov, oprava už 
existujúcich nástrojov (ZUŠ Eugena Suchoňa, Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena 
Suchoňa, individuálne sponzorské dary od rodičov). Pokračovať v danej úlohe aj 
v nasledujúcich obdobiach.  
 
2. Druhým cieľom je zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a atraktivity školy pre 
verejnosť. 
Úlohy: 
2.1 Nedostatok kvalifikovaných pedagógov hry na niektorých nástrojoch a predmetov 
(hra na gitare) - Zabezpečiť kvalifikovaného pedagóga, komunikácia s inštitúciami 
poskytujúcimi požadované odborné vzdelanie 
Termín kontroly: školský rok 2011/2012 
Termín splnenia: školský rok 2012/2013 
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: splnené, k 30.06.2014 plne kvalifikovaný pedagogický zbor 
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2.2 Nízke finančné ohodnotenie nadštandardných aktivít učiteľov - Snaha o navýšenie 
finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa pre adekvátne finančné ohodnotenie 
pedagogických aj nepedagogických zamestnancov 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha  
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: čiastočne splnené, úloha trvá, naďalej hľadať finančné prostriedky na 
ohodnotenie učiteľov 
 
2.3 Zabezpečiť udržiavanie a zvyšovanie odbornej kompetentnosti pedagógov - 
Podporovať pedagógov v účasti na odborných seminároch, workshopoch, školeniach, kurzoch 
a akreditovaných programoch kontinuálneho vzdelávania  vo svojej aprobácii 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha  
Zodpovedný: riaditeľ školy 
Vyhodnotenie: zvýšený nárast odbornej kompetentnosti pedagógov, väčšina pedagogických 
zamestnancov sa podľa svojich záujmov a potrieb zúčastňovali na rôznych vzdelávacích 
aktivitách (viď prehľad vzdelávacích aktivít v bode III. tejto správy),  
 
2.4 Poskytovanie vzdelania pre široké vekové spektrum uchádzačov o štúdium na ZUŠ 
podľa Školského zákona a príslušnej legislatívy.  
- Poskytovať základné umelecké vzdelanie dvoma smermi: odborná príprava na stredné 

a vysoké školy a všeobecná príprava zabezpečujúca všestranný rozvoj osobnosti 
- Odpútavanie pozornosti od nepriaznivých vplyvov prostredia (vplyvy ulice, drogy a pod.) 

a zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže 
Udržať kvalitu a rozsah poskytovaného umeleckého vzdelania. 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha   
Zodpovední: riaditeľ a všetci pedagogickí zamestnanci 
Vyhodnotenie: úloha trvalá, pre ďalší školský rok 2013/2014 opäť splnená (viď nižšie: 
výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom 
trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium, ale aj všetky aktivity organizované 
školou a jej  partnermi) 
 
3. Tretím cieľom je zvýšenie, rozšírenie a skvalitnenie verejnej prezentácie školy v spolupráci 
s novými partnermi. 
Úlohy: 
3.1 Rozšírenie existujúcich skupinových telies zložených zo žiakov aj pedagógov školy - 
Motivovať pedagógov k zapájaniu žiakov do už existujúcich skupinových telies a k 
vytváraniu nových 
Termín kontroly: priebežne 
Termín splnenia: trvalá úloha   
Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 
Vyhodnotenie: úloha trvalá, pre školský rok 2013/2014 splnené - vytvorenie nových telies 
 
3.2 Rozšírenie spolupráce medzi ZUŠ na Slovensku aj v zahraničí 
- Družobná spolupráca s už existujúcimi partnerskými ZUŠ ako aj nadviazanie nových 

kontaktov 
- Spoločne zrealizované podujatia na pôde ZUŠ Eugena Suchoňa alebo na ich pôde 
Termín kontroly: priebežne 
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Termín splnenia: trvalá úloha   
Zodpovední: štatutárny zástupca riaditeľa a pedagogický zástupca riaditeľa 
Vyhodnotenie: úloha splnená, tento rok realizované podujatia aj v novovytvorenom prostredí 
exteriéru budovy Batkova pod názvom átriUM pre UMenie. 
 
Opäť sa ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ulici v Bratislave podarilo udržať aj v školskom 
roku 2013/2014 dobré meno na úrovni Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava, Slovenska a v zahraničí. 
 
 
X. SWOT analýza - oblasti, v ktorých má škola silné a slabé stránky, kde vidí príležitosti ku zvýšeniu 
kvality školy a v čom sú riziká školy 
 
Silné stránky 
� Vhodná poloha budovy školy v rámci mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
� Zrekonštruovaná budova (výmena okien, plášťa budovy a tepelné vyregulovanie)  
� Kvalifikovaný pedagogický zbor  
� Priaznivá pracovná atmosféra na pôde školy aj mimo nej 
� Zodpovednosť a spoľahlivosť pedagogických aj nepedagogických zamestnancov  
� Vysoké pracovné nasadenie väčšiny zamestnancov školy aj mimo pracovného času  
� Dostačujúce materiálovo-technické vybavenie školy (výpočtová technika, hudobné 

nástroje, vyučovacie pomôcky, celková kvalita pracovného prostredia)  
� Vysoká úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na stredné a vysoké odborné školy 
� Výborné výsledky žiakov na súťažiach a prehliadkach v Bratislave, na Slovensku ale aj 

v zahraničí 
� Organizovanie celoslovenskej súťaže Prehliadka mladých gitaristov v spolupráci 

s MŠVVaŠ SR 
� Ústretovosť vedenia školy ku riešeniu problémov voči žiakom, rodičom a zamestnancom 
� Vysoká kvalita a kvantita verejnej prezentácie a aktivít školy vo všetkých umeleckých 

odboroch (hudobný, literárno-dramatický, tanečný, výtvarný) na pôde školy aj mimo 
školy 

� Spolupráca s Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka 
� Spolupráca s rôznymi inštitúciami (MŠVVaŠ SR, Obvodný úrad v Bratislave, Hlavné 

mesto SR Bratislava, MPC, SND, SF, Domovy dôchodcov v Bratislave, Centrá sociálnych 
služieb, Denné centrá v lokalite mestskej časti Bratislava Dúbravka, Materské školy a iné 
školské zariadenia na pôde Dúbravky a Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, VŠMU, 
Konzervatórium Bratislava, AUHS, Mestský parlament mladých hlavného mesta SR 
Bratislavy a iné) 

� Spolupráca s inými partnerskými školami v rámci Bratislavy i mimo nej (ZUŠ Víťezslavy 
Kaprálové, BRNO, ZUŠ Eugena Suchoňa, PEZINOK, ZUŠ Ladislava Mokrého, 
TOPOĽČANY, ZUŠ ZLÍN-Malenovice, ZUŠ HLOHOVEC, ZUŠ Ferenca Liszta, 
ŠTÚROVO) 

� Spolupráca s médiami: RTVS, Dúbravský spravodajca, Dúbravská televízia a iné 
� Spolupráca so žijúcimi významnými osobnosťami spoločenského života 
� Spolupráca vedenia s orgánmi na škole: Pedagogická rada, Umelecká rada, Rada školy, 

predmetové komisie, ZO OZ PŠaV na Slovensku 
 
Slabé stránky 
� Budova nie je zabezpečená voči prístupu ďalších cudzích osôb (budova je nezabezpečená 
vrátnikom), v budove majú sídlo ďalšie štyri inštitúcie  

Návrhy a opatrenia: opakované hľadanie riešenia so zriaďovateľom a správcom budovy 
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� Nedostatočné odhlučnenie tried a koncertnej sály školy 
Návrhy a opatrenia: hľadanie finančných zdrojov na odstránenie tohto stavu 

� Nedostatok priestorov na vyučovanie pre všetkých uchádzačov o štúdium 
Návrhy a opatrenia: neustále hľadanie nových priestorov 

� Nedostatok kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie niektorých nástrojov a predmetov 
Návrhy a opatrenia: splnené 

� Vysoká nákladnosť údržby nástrojového vybavenia školy 
Návrhy a opatrenia: hľadanie finančného zabezpečenia na údržbu nástrojového 
vybavenia školy 

� Nízke finančné ohodnotenie nadštandardných aktivít učiteľov 
Návrhy a opatrenia: trvalá komunikácia so zriaďovateľom o danej problematike  

 
Príležitosti 
� Získavanie finančných prostriedkov z existujúcich fondov a grantov 
� Možnosť získania nových sponzorov a rozšírenia školy ako inštitúcie vyplývajúce zo 

zvyšujúceho sa záujmu verejnosti o štúdium na škole  
� Hľadať nové možnosti rozšírenia priestorov - poskytnúť vzdelanie všetkým talentovaným 

záujemcom o štúdium 
� Zvýšenie rozpočtu zriaďovateľom  
� Naďalej priebežne zabezpečovať a modernizovať materiálno-technické vybavenie školy 

(hudobné nástroje, notové a knižné archívy, učebné pomôcky rôzneho charakteru) 
� Rozširovanie spolupráce s inými ZUŠ na Slovensku ale aj v zahraničí 
 
Riziká 
� Trvajúce slabé finančné ohodnotenie všetkých zamestnancov (odchod zamestnancov do 

lepšie ohodnotených profesií) 
� Limitované finančné prostriedky v rámci normatívneho financovania, odčerpávanie 

finančných prostriedkov súkromnými ZUŠ 
� Vjazd motorových vozidiel do areálu školy (ohrozenie zdravia a života detí – dlhodobo 

neriešený problém) – neustále upozorňovanie na daný problém (písomnou a ústnou 
formou) 

 
Silnou stránkou sú i výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 
a uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium  
Údaje o počte prijatých žiakov na odborné školy:  
Branko Sedlák, Spojená škola, Tokajícka24, Bratislava - odbor: dizajn      
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová                                                        
Kristína Jakubová, Architektúra, Bratislava - odbor: dizajn 
pedagóg: Mgr. Barbora Nevřelová                                                                 
Marco Vontszemü, Štátne konzervatórium, Bratislava – hra na husliach, nultý ročník 
pedagóg: Anna Polakovičová                                                                  
Nikola Kubová, Tanečné konzervatórium Evy Jazovej, Gorazdova 20, Bratislava 
pedagóg: Libuše Šetinová                                                              
Hana Boriová, Škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava - odbor: maskérstvo 
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová                                                  
Kristína Jantoščiaková, Škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava - odbor: 
kostýmové výtvarníctvo 
pedagóg: PaedDr. Melánia Musilová                           
XI. Ďalšie informácie o škole 



 154

 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole  
 
ZUŠ Eugena Suchoňa zabezpečuje psychohygienické podmienky vyučovania kontrolou 
dodržiavania presného rozvrhu hodín vrátane prestávok. V školskom poriadku sa žiakom 
ukladá povinnosť prichádzať na vyučovanie v dostatočnom časovom predstihu a pedagógom 
prichádzať na vyučovanie 15 minút vopred. Pedagogickí zamestnanci, ktorí majú záujem, sa 
zúčastňujú v rámci kontinuálneho vzdelávania programov týkajúcich sa psychohygieny práce. 
 
2. Spolupráca školy 
 
2.1 Spolupráca s rodičmi a žiakmi 
 ZUŠ Eugena Suchoňa poskytuje umelecké vzdelanie žiakom od predškolského veku 
až po dospelých a vytvára podmienky na prezentáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola 
pravidelne informuje rodičov a zákonných zástupcov o prospechu a dosiahnutých výsledkoch 
žiaka. Žiak a zákonní zástupcovia spolupracujú s triednymi učiteľmi a školou. Podporujú ju 
v jej aktivitách v rámci Dúbravky, Bratislavy ale aj Slovenska a zahraničia. V niektorých 
prípadoch bývajú iniciátormi prezentačných aktivít školy. Sú veľkým morálnym ale aj 
finančným prínosom pre ZUŠ Eugena Suchoňa. Orgánom zastupujúcim záujmy rodičov je 
Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa.  
 
2.2 Spolupráca s právnickými osobami 
- MŠVVaŠ SR – spolupráca pri organizovaní súťaží 
- Obvodný úrad v  Bratislave – odbor školstva - koordinácia a podpora v organizovaní 

súťaží 
- MPC – poskytovanie školení v rámci kontinuálneho vzdelávania 
- Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa – finančná ale aj morálna podpora aktivít 

školy 
- Asociácia učiteľov hudby Slovenska (AUHS) a medzinárodné hudobné organizácie 

EPTA, ESTA, EMCY, EMU-Slovakia (Asociácia ZUŠ SR) – poskytovanie školení pre 
pedagógov (Pedagogická Dvorana, klavírne semináre), členstvo súťaže Mladí klaviristi 
v EMCY, koordinácia organizačnej a odbornej stránky umeleckého školstva v rámci 
Asociácie ZUŠ SR 

- VŠMU, Konzervatórium Bratislava, Žilinská univerzita – odborná spolupráca, účasť 
pedagógov škôl v porotách súťaží organizovaných ZUŠ, vzájomná odborná komunikácia 

- bratislavské a iné partnerské ZUŠ – spoločné kultúrne podujatia 
- materské školy – poskytovanie umeleckých programov, malých výchovných koncertov 
- centrá voľného času v Bratislave – spoločné projekty (Slávik Slovenska a iné) 
- SND, SF – návšteva kultúrnych podujatí pedagógmi a žiakmi školy 
- DK Dúbravka – poskytnutie výstavných priestorov, participácia na aktivitách DKD, 

organizovanie kultúrnych podujatí v priestoroch DKD 
 
2.3 Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
- Magistrát hl.mesta SR Bratislavy – finančné zabezpečenie chodu školy formou rozpočtu, 

metodické usmerňovanie v oblasti legislatívy, spolupodieľanie sa na rôznych kultúrnych 
aktivitách hl. mesta Bratislava (Vianočné trhy, Bratislava pre všetkých, Zelené námestie, 
Namaľuj CiTY a iné).  
Poďakovanie Hl. mestu SR Bratislava: 
Mgr. Elene Polákovej zástupcovi riaditeľa magistrátu pre úsek kultúry, školstva 
a sociálnych vecí a zároveň vedúcej oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže 



 155

magistrátu a celému jej tímu: Mgr. Jakubovi Bednárikovi, Ing. Erike Pisarčíkovej, Ing. 
Klaudii Košíkovej, Mgr. Jane Panákovej a PhDr. Žofie Halmovej za celoročnú výbornú 
spoluprácu. 
Ing. Petrovi Lenčovi predsedovi komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport za získanie 
finančných prostriedkov pre ZUŠ na zrealizovanie nákupov klavírov – pianín a klavírov – 
krídiel. ZUŠ Eugena Suchoňa získala 1 klavír – pianíno. 
Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa novej iniciatívy Mestského parlamentu mladých SR 
Bratislavy Bratislava ciTY! a ich projektu Namaľuj ciTY!, prajem im ešte veľa skvelých 
a úžasných projektov do budúcna. 

- Miestny úrad Bratislava-Dúbravka – organizovanie kultúrnych podujatí na úrovni 
mestskej časti 
Poďakovanie starostovi Mestskej časti Bratislava –Dúbravka Ing. Jánovi Sandtnerovi za 
výbornú spoluprácu pri organizovaní rôznych podujatí. 

 
2.4 Iná spolupráca 
- Dúbravská televízia, Dúbravský spravodajca a iné médiá – mediálna podpora, propagácia 

podujatí školy 
- Jednota dôchodcov na Slovensku, Náruč záchrany, Matica slovenská, Združenie na 

pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, sociálne, zdravotné a iné inštitúcie (Denné 
centrá v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Domovy dôchodcov a pod.) – tvorba 
kultúrnych programov pre dané inštitúcie  

 
Na záver vyjadrujem poďakovanie všetkým už vyššie uvedeným inštitúciám, ale hlavne 
mojim kolegom – pedagógom za tvorivosť v umení a výbornú spoluprácu.  
  
MM OOTTTTOO  ŠŠKK OOLL YY   

��������  
„Umenie je jednou z mála možností žiť život radostne, naplno a uchovávať ho, 

nielen pre toho, kto umenie tvorí ale aj pre toho, kto ho prijíma“.   
 

          Heinrich Böll 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3 v Bratislave za 

školský rok 2013/2014 
 
 

I. Základné informácie o škole: 

 
 

a) Identifikačné údaje: 
 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Jozefa Kresánka 
Adresa: Karloveská ul. č. 3,  841 04 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/65420465; 02/65443932  
fax: 02/65420465  
web stránka školy: www.zuskresanka.sk  
e-mail: zus@zuskresanka.sk   

 
b) Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno riaditeľa: Anna Gondášová 
Volebné obdobie: od 1. 7. 2009 – skončilo 30. 6. 2014;      
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

• Marcela Kukumbergová – štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy a pedagogický 
zástupca pre PK gitara, akordeón, cimbal, keyboard, bicie nástroje, LDO; 

• Mgr. Iveta Majláthová – pedagogický zástupca pre PK klavír, sláčikové nástroje, 
spev, TO; 

• Mgr. Vladislav Katrinec – pedagogický zástupca pre PK dychové nástroje, HN 
a VO; 

 

c) Údaje o rade školy:  
 

Bc. Marta Jurkovi čová – predseda RŠ – delegovaná Uznesením MZ hl. m. SR 
Bratislavy č. 679/2012 zo dňa 27. 28. 06. 2012. 
Ing. Peter Lenč – delegovaný Uznesením MZ 
Mgr. Jakub Bednárik  – delegovaný Uznesením MZ 
doc. Daniel Buranovský ArtD. – delegovaný Uznesením MZ 
Ing. Jana Kopačková - rodič 
Terézia Boledovičová - rodič 
Gita Tilandyová - rodič 
Mgr. Ing. Mário Duba ň - rodič 
Mgr. Ľubomír Današ - učiteľ 
Mgr. art. Viliam Gräffinger  - učiteľ 
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Iveta Juríčková – THP zamestnanec 
 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2013/2014: 
 

• 14. 10. 2013 
Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, Školský vzdelávací 
program, Príprava školského roka,  

• 7. 4. 2014 
Voľba riaditeľa školy 
        
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy: 
 
Umelecká rada (vedenie školy, vedúci predmetových komisií, predseda odborov) 
Termíny zasadaní, základné témy rokovania: 
 
1. zasadnutie 18. 9. 2013 
- Plán práce UK, termíny zasadnutí UR; 
- Návrhy a podnety k plánu práce školy a činnosti školy; 
- Úpravy Školského vzdelávacieho programu; 
- Plán kontinuálneho vzdelávania; 
- Plán kontinuálneho vzdelávania; 
- Štruktúra kariérových pozícií – uvádzajúci a uvádzaní učitelia; 
- Príprava výročia školy – návrhy a podnety; 
Mimoriadne zasadnutie 13. 11. 2013 
- Zabezpečenie organizácie celoslovenskej súťaže v hre na cimbale; 
- Kontrola príprav výročia školy; 
2. zasadnutie 15. 1. 2014  
- Hodnotenie výsledkov školy a činnosti jednotlivých PK za I. polrok; 
- Kontrola prípravy výročia školy; 
- Kontrola prípravy žiakov na prijímacie skúšky; 
- Výsledky kontrolnej činnosti; 
- Rôzne 
3. zasadnutie 11. 6. 2014  
- Hodnotenie činnosti jednotlivých PK; 
- Hodnotenie úrovne žiakov s rozšíreným vyučovaním; 
- Hodnotenie postupových a absolventských skúšok; 
- Príprava nového školského roka – personálne zabezpečenie; 
- Rôzne 
 
Pedagogická rada 
Termíny zasadaní, základné témy zasadania: 
 
1. Pedagogická rada 26. 8. 2013 
- Pokyny k začiatku školského roka; 
- Predstavenie nových učiteľov a zadelenie uvádzajúcich učiteľov; 
- Oboznámenie s vnútroškolskými smernicami (organizačný a pracovný poriadok školy pre                
   zamestnancov, vnútorný poriadok školy pre žiakov a i.); 
-Pokyny vedúcim PK  k výkazom žiakov, rozvrhom, triednej dokumentácii, riešenie úväzkov; 
-Hodnotenie učiteľov – uzavretie pohovorov; 
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-Štruktúra kariérových pozícií; 
-Plán kontinuálneho vzdelávania; 
 
 
2. Pedagogická rada 11. 9. 2013 
- Plán práce školy a plán činnosti školy; 
- Príprava 100-ročnice Jozefa Kresánka; 
- Kontrola platenia príspevkov žiakov na úhradu nákladov na štúdium 
- Kontrola dochádzky žiakov na HN, individuálne žiadosti o štúdium HN; 
 
3. Pedagogická rada 16. 10. 2013 
- Preškolenie BOZP a PO – p. Bojňanský; 
- Elokované pracoviská; 
- Príprava celoslovenskej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na cimbale; 
 
3. Pedagogická rada 27. 11. 2013 
- Klasifikácia – konferenčné prípady; 
- Nadčasová práca, plán dovoleniek vypracovaný a záväzný pre učiteľov; 
- Kontrola prípravy žiakov na prijímacie skúšky; 
 
4. Pedagogická rada 22. 1. 2014 
- Klasifikácia žiakov v I. polroku; 
- Pokyny k polročnému vysvedčeniu; 
- Úväzky na 2. Polrok, zadelenie žiakov PŠ na nástroje; 
- Zákon 464/2014 Z. z.; 
- Príprava výročia školy; 
 
5. Slávnostná pedagogická rada 30. 4. 2014 
- Deň učiteľov – ocenenie učiteľov; 
- Poďakovanie za slávnostný galaprogram k výročiu školy v DPOH; 
- Poďakovanie za podujatia v rámci projektu „Bratislava pre všetkých“ a za Cenu primátora; 
- Klasifikácia žiakov; 
 
7. Pedagogická rada 17. 6.  2014 
- Klasifikácia žiakov – konferenčné prípady; 
- Podklady k správe o činnosti školy; 
- Školský vzdelávací program, učebné osnovy pre 7. ročník; 
- Pokyny k záveru školského roka (vysvedčenia, triedna dokumentácia); 
 
8. Pedagogická rada 30. 6.  2014 
- Hodnotenie činnosti všetkých odborov a oddelení vedúcimi predmetových komisií;  
- Prerokovanie správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch školy; 
- Poďakovanie za celoročnú obetavú prácu a dosiahnuté výsledky vo VVP. 
 
Riaditeľka školy ďalej spolupracuje so Základnou organizáciou Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy, s predstaviteľmi Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka 
a s predstaviteľmi neinvestičného fondu DETI A UMENIE pri ZUŠ Jozefa Kresán 
II. Údaje o žiakoch školy: 
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Žiaci ZUŠ 
 

Údaje o počte žiakov k 15.09.2013  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o počte žiakov k 
15.09.2013 /žiak je len raz 
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žiakov 
spolu 
/stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
   322  363  205  946  0 1836   837  819 1656 

Žiaci ZUŠ 
 

Údaje o počte žiakov k 30.06.2014  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o počte žiakov k 
30.06.2014 /žiak je len raz 
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ZUŠ 

T
an

eč
ný

 

V
ýt

va
rn

ý 

Li
te

rá
rn

o-
dr

am
at

ic
ký

 

H
ud

ob
ný

 

 A
ud

io
vi

zu
ál

ne
j a

   
m

ul
tim

ed
iá

ln
ej

 
tv

or
by

 Počet žiakov 
spolu /stlpce 2-6/ 

 
In

di
vi

du
ál

na
 

fo
rm

a 
vy

uč
ov

an
ia

 

S
ku

pi
no

vá
 fo

rm
a 

vy
uč

ov
an

ia
 

Počet 
žiakov 
spolu 
/stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
   310  349  192  921  0 1772   823  809 1632 
 
 

Rozdiel v počte žiakov na začiatku školského roka a na jeho konci je 64 žiakov. Sú to 
žiaci, ktorí v priebehu školského roka vystúpili, prestúpili na inú ZUŠ, alebo prerušili štúdium 
z rôznych dôvodov. 
           

Absolventi ZUŠ 
           

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2014  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  
Údaje o počte absolventov k 30.06.2014 

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

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
   23  15  5  71  0 114   67  43 110 
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Noví žiaci ZUŠ 
           

Údaje o počte nových žiakoch k 
15.09.2014  

z toho žiakov v jednotlivých  
odboroch  

Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2014 /je len raz 
započítaný/ 
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Počet žiakov 
spolu /stĺ. 8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
   52  50  24  137  0 263   137  116 253 
           
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 27. 6. 2014:  

 
Prospelo s vyznamenaním: 1440 žiakov 
Prospelo:   115 žiakov 

Neprospelo:   3 žiaci 
Neklasifikovaní:  12 žiakov  

 
Spolu :    1570 žiakov (bez PŠ) 

 
Do klasifikácie žiakov nie sú započítaní žiaci prípravného štúdia, ktorí 

nedostávajú vysvedčenie, iba Potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia, preto nie sú 
klasifikovaní. Prevažná väčšina žiakov ZUŠ Jozefa Kresánka v sledovanom školskom 
roku prospela s vyznamenaním (1440), prospelo 115 žiakov, 2 žiaci neprospeli a 12 žiakov 
bolo neklasifikovaných.  Týmto žiakom je poskytnutá možnosť vykonať komisionálnu 
skúšku najneskôr v prvom septembrovom týždni. Po úspešnom vykonaní komisionálnej 
skúšky môžu aj títo žiaci  pokračovať v štúdiu. 
 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v školskom 
roku 2013/2014: 
 
 V uplynulom školskom roku ZUŠ Jozefa Kresánka neotvárala, ani nerušila 
žiadne študijné a učebné odbory. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy: 
 
Počet pedagogických zamestnancov (PZ) k 15. 9. 2013: 
     

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2013 
     
     

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
ZUŠ 

Fyzický  počet Prep. počet Fyzický  počet Prep. počet 
   94  82  8  10,2 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
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Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifika čný predpoklad na výkon 

pedagogickej činnosti.  
Niektorí PZ si rozširovali svoju kvalifikáciu ďalším štúdiom:  

• Mgr. Jana Kohútová (ukončená FF UK) študovala v II. ročníku VŠMU spev; 
• Mgr. art. Zita Slavíčková – pokračuje v doktorandskom štúdiu na VŠMU; 
• Adriana Tancošová – pokračovala v štúdiu pedagogiky tanca na VŠMU; 
• Bc. Alena Hučková – ukončila magisterské štúdium JAMU v Brne; 
• Mgr. Pavel Machálek – rozšíril si aprobáciu na Konzervatóriu v Bratislave; 
• Veronika Polomská – pokračovala v štúdiu na VŠMU; 
• Bc. Natália Filová – pokračovala v štúdiu na VŠMU; 
• Mgr. art. Veronika Kořínková – ukončila štúdium na DAMU v Prahe; 

 
Pedagogickí zamestnanci školy sa odborne vzdelávali na ďalších vzdelávacích 

seminároch, kurzoch a workshopoch ako sú: 
• Letné kurzy EPTA pre klaviristov; 
• Seminár a workshop Dariny Švárnej pre klaviristov;  
• Seminár prof. Jindřicha Pazderu v rámci Husľovej dielne v Žiline; 
• Seminár Ácsné Éva z Budapešti – pre huslistov; 
• Medzinárodný workshop v Písku – lektor Jindřich Pazdera a Jan Drha – pre huslistov; 
• Workshop Julian Rachlin a Dalibor Kárvay pre huslistov; 
• Česká orffovská spoločnosť – akreditované odborné semináre pre učiteľov HN; 
• Prezentácia učebnice „Krajina Hudba“ Gabriela Badinová – pre učiteľov HN; 
• Semináre a prednášky v rámci Festivalu J. K. Mertza – pre gitaristov; 
• Seminár Miriam Rodriquez - Brüllovej - pedagógovia gitarového oddelenia; 
• Worshop – nové trendy vyučovania hry na cimbale v Štrbe – Jarmila Mušitzová; 
• Seminár v rámci celoslovenskej prehliadky cimbalistov; 

 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
           

FORMA VZDELÁVANIA 

Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania 
           

ZUŠ Uvádzanie do praxe Priebežné 
Špecializačné- 

inovačné 
Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie 
vedúcich pedagog. 

zamest. 
  začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 
 1 1 9 9 3 3 0 0 0 0 
           
Pedagogickí zamestnanci školy sa zúčastňovali rôznych foriem kontinuálneho vzdelávania, 
ktoré organizovalo MPC alebo OZPŠaV. Témy sa vyberali tak, aby boli prínosom pre ich 
vyučovaciu prax – napr. : Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou 
v predprimárnom a primárnom vzdelávaní, Zážitkové učenie v hudobnej výchove 
v predprimárnom a primárnom vzdelávaní na ZUŠ, ale rozširovali si aj svoje zručnosti 
v oblasti IKT. 

Atestačnú skúšku na prvú atestáciu vykonali dňa 7. mája 2014: 
Anna Gondášová, Mgr. Iveta Majláthová, Anna Buranovská, Beáta  Harvanová, Eliška 
Grežďová, Mgr. Katarína Uhliarová. 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
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• Mgr. Iveta Majláthová – ocenenie primátorom pri príležitosti Dňa učiteľov; 
• Jana Spálová – Čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá 

dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu – Talentovaná mládež 2014; 
• Marta Saturyová – Čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá 

dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu – Talentovaná mládež 2014; 
• Mgr. art. Zuzana Bednárová - Čestné uznanie za výborné výsledky práce 

s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu – 
Talentovaná mládež 2014; 

• Mgr. art. Valéria Bánovská - Čestné uznanie za výborné výsledky práce 
s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto SR Bratislavu – 
Talentovaná mládež 2014; 

• Jana Spálová – ocenenie „Pedagóg laureáta“ na Festivale Eugena Suchoňa 
v Pezinku – X. ročník stretnutia víťazov súťaží ZUŠ; 

• Jana Spálová – Cena a Diplom za prípravu laureáta súťaže „Prešporský 
Paganini“; 

• Mgr. Iveta Majláthová – Cena a Diplom za klavírny sprievod na súťaži 
„Prešporský Paganini“; 

• Jana Spálová – Cena za prípravu laureáta Husľovej dielne v Žiline; 
• Mgr. Iveta Majláthová – cena za klavírny sprievod na Husľovej dielni v Žiline; 
• Marta Saturyová - Diplom za úspešnú pedagogickú prípravu na súťaž a Diplom 

najúspešnejšiemu pedagógovi na Nitrianskej lutne 2014. 
• Mgr. art. Ľudovít Satury – Cena za prípravu Laureáta súťaže  na celoslovenskej 

súťaži Schneiderova Trnava; 
• Mgr. art. Viliam Gräffinger  - Cena za klavírny sprievod na celoslovenskej súťaži 

Schneiderova Trnava 
• Beata Harvanová - Diplom za prípravu žiakov na celoslovenskú súťaž 

Schneiderova Trnava; 
• Bc. Renáta Štubniaková - Diplom za prípravu žiakov na celoslovenskú súťaž 

Schneiderova Trnava; 
• Jana Spálová – Cena za prípravu víťaza kategórie; 
• Gabriela Šimurdová - Cena za prípravu víťaza kategórie; 
• MgA. Mária Šuleková - Diplom za prípravu žiakov na celoslovenskú súťaž 

Schneiderova Trnava; 
• Zita Janáková - Diplom za prípravu žiakov na celoslovenskú súťaž Schneiderova 

Trnava; 
• Jana Spálová – Cena pre najlepšieho pedagóga Medzinárodnej súťaže Júliusa von 

Beliczayho v Komárne; 
• Mária Slaninová – cena Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka pri 

príležitosti Dňa učiteľov; 
• Anna Buranovská - cena Združenia rodičov pri ZUŠ Jozefa Kresánka pri 

príležitosti Dňa učiteľov; 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
 

• akad. mal. Slávka Brezinová – Salón 2014 výstava - Umelecká beseda Slovenska; 
     výstava Premeny živlov Slovenský rozhlas; 

• akad. mal. Helena Hrčková -   Medzinárodná výstava textilnej miniatúry – 
     Umelecká beseda Slovenská; 
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• akad. mal. Blažej Mikus –        Nikola Tesla – Západoslovenské múzeum Trnava; 
      Obrazy – autorská výstava CCCentrum; 
 Umenie Harmónie – galéria ZIV Bratislava; 

Salón 2014 výstava - Umelecká beseda Slovenska; 
     výstava Premeny živlov Slovenský rozhlas; 
    „Súčasné slovenské výtvarné umenie“ – kolektívna        
putovná výstava v Ruskej federácii: 

� Slovenský inštitút v Moskve  
� galéria Jekateringburg 
� Usolie – palác Stroganovcov 
� Ural – Čajkovskij; 

• akad. sochár Marek Žitňan – Salón 2014 výstava - Umelecká beseda Slovenska; 
„Súčasné slovenské výtvarné umenie“ – kolektívna 
putovná výstava v Ruskej federácii: 

� Slovenský inštitút v Moskve  
� galéria Jekateringburg 
� Usolie – palác Stroganovcov 
� Ural – Čajkovskij; 

• Mgr. art. Miriam Kalinková – členka medzinárodnej Akadémie humoru – 
Kremnické gagy 2014; 

• Mgr. art. Jana Mikitková – celoročná spolupracovníčka festivalu Kremnické gagy, 
publikačná činnosť – „Od malých javiskových foriem k agentúrnemu divadlu“, 
„Aj zábava môže mať pridanú hodnotu“ (časopis Javisko); 

• Mgr. art. Barbora Jurinová – BookObrazy - cyklus dramaticko-výchovných 
stretnutí pre deti v SNG; 

• Mgr. art. Etela Nôtová – didaktický príspevok na workshope Bystrická haravara 
s názvom „Deti, metodiky, vzťah DFS a ZUŠ, členenie repertoáru DFS 
v súčasnosti“; 

• Mária Slaninová – zastupovanie Slovenskej republiky v Európskej únii hudobných 
škôl (EMU) a v Európskej združení hudobných súťaží (EMCY); 

• Anna Gondášová – predsedníčka AZUŠ SR – EMU_Slovakia; 
 

Na tvorbe nového Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ, ktorý bude platný 
od 1. 9. 2015 spolupracovali so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave aj viacerí 
pedagogickí zamestnanci školy: Mgr. art. Viliam Gräffinger, Mgr. art. Pavol Kušík, Mgr. 
Helena Roglová, Jarmila Mušitzová, Mgr. art. Erik Rothenstein, Jana Spálová, Mgr. Juraj 

Šušanik, akad. mal Blažej Mikus, Mgr. art. Etela Nôtová, Mgr. art. Jana Scheinerová. 
Všetkým patrí veľká vďaka, lebo túto náročnú a vysoko odbornú prácu robili bez 

nároku na honorár. 
 

Počet nepedagogických zamestnancov (NP) k 15. 9. 2013: 
 

V školskom roku 2013/2014 bol celkový evidenčný počet  nepedagogických 
zamestnancov vo fyzických osobách k  15. 9. 2013 spolu 8, prepočítaný stav 12,2. 
 
IV. Aktivity školy: 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2013/2014: 
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Aktivity školy v školskom roku 2013/2014 sa niesli v znamení troch veľkých výročí: 
45. výročie založenia školy, 35. výročie založenia detského folklórneho súboru Čečinka 
a 100. výročie narodenia profesora Jozefa Kresánka – hudobného vedca a skladateľa, ktorého 
meno nesie naša ZUŠ. 
 
Názov aktivity školy Počet 

účinkujúcich  
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Koncert z diela Jozefa 
Kresánka  pri príležitosti 100. 
výročia jeho narodenia. 
Moyzesova sieň 
10. 10. 2013 

100 Cieľ: Predstaviť dielo prof. Kresánka širokej odbornej 
i laickej verejnosti pri príležitosti 100. výročia jeho 
narodenia. Koncert odznel v rámci muzikologickej 
konferencie venovanej prof. Kreánkovi a bol  
sprievodným podujatím BHS 2013 
Prínos: Priblíženie diela prof. Kresánka študentom 
školy a širokej verejnosti 

„V zrkadle času“ 
Galaprogram k 45. výročiu 
založenia školy v Mestskom 
divadle P. O. Hviezdoslava 
4. 4. 2014 

250 Cieľ: Prezentovať prácu učiteľov a žiakov širokej 
verejnosti, zapojiť žiakov všetkých odborov školy do 
veľkolepého projektu. 
 
Prínos : Prehĺbenie vzťahu učiteľov a žiakov k škole, 
k umeleckému vzdelávaniu a k umeniu. 

Slávnostný galaprogram 
k 35. výročiu založenia DFS 
Čečinka pri ZUŠ  
DK Zrkadlový háj 
14. 15. 3. 2014 

150 Cieľ: Prezentácia výsledkov práce učiteľov a žiakov. 
 
Prínos: Zachovávanie národných tradícii – folklóru 
z rôznych regiónov Slovenska, vytváranie vzťahu detí 
a mládeže k odkazu našich dedov. 

„Pocta slovenskej gotike“ 
Justiho sieň Primaciálneho paláca 
24. – 30. 3. 2014 

120 Výstava prác žiakov organizovaná k výročiu školy 

„Letokruhy hudby“     
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 
15. 4. 2014 

60  Koncert žiakov hudobného odboru k 45. výročiu 
školy. 

„Na špičkách tanca – 
spomienka, vráť sa“ 
DK Dúbravka 
15. 5. 2014 

150 Predstavenie žiakov tanečného odboru k 45. výročiu 
školy. 

„Slovo, bodka výkričník“ 
SNG – Café Berlinka 
27. 5. 2014 

30 Predstavenie žiakov literárno-dramatického odboru k 
45. výročiu školy. 

„Struny sa chvejú – tóny hudby 
znejú“ 
Moyzesova sieň 
6. 6. 2014 

120 Koncert orchestra školy a jeho hostí – orchestra zo 
ZUŠ v Uničove (Česká republika) k 45. výročiu školy. 
Spoluúčinkovali aj žiaci tanečného odboru. 
Prínos: vzájomná výmena skúseností kolegov 
s vedením orchestra, výmena notového materiálu, 

„POPri Dunaji“   
V-klub Námestie SNP 
12. 6. 2014 

30 Medzinárodný koncert populárnej hudby, na ktorom sa 
predstavila nová kapela školy „Chameleon band“  
kapela New band. 

Celoslovenská súťažná 
prehliadka žiakov ZUŠ v hre na 
cimbale – 3. ročník 
V-klub na Nám. SNP, Koncertná 
sála školy na Sekulskej  
22. – 24. 11. 2013 

90 Cieľ: Vzájomná výmena skúseností učiteľov hry na 
cimbale, porovnanie výsledkov práce jednotlivých ZUŠ 
na Slovensku. 
 
Prínos: Motivácia žiakov do ďalšieho štúdia. 
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Koncert víťazov celoslovenskej 
prehliadky v hre na cimbale 
Hudobná sieň Bratislavského 
hradu 
24. 11. 2013 

25 Okrem víťazov celoslovenskej súťažnej prehliadky sa 
na koncerte predstavili významní slovenskí koncertní 
cimbalisti. 

„Portréty“ – koncert v rámci 
projektu „New music for kids & 
teens“ 
Pálffyho palác na Zámockej ul. 
8. 11. 2013 

30 Cieľ: Propagácia novej slovenskej a svetovej hudby. 
 
Prínos: Spoznávanie novej hudobnej tvorby a jej 
interpretácie. 

„Európsky koncert víťazov 
národných súťaží“ 
Hudobná sieň Bratislavského 
hradu 
10. 11. 2013 

 Koncert sa konal pri príležitosti celosvetového festivalu 
ISCM „World New Music Days 2013“ a Konferencie 
národných súťaží EMCY. V programe sa okrem 
víťazov slovenských národných súťaží predstavila aj 
víťazka národnej súťaže v Luxembursku Zala Kravos.  

„Krátky de ň, dlhá noc, len pár 
dni do Vianoc“ 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca 
2. 12. 2013 

50 Tradičný predvianočný koncert žiakov hudobného 
odboru. 

„Predvianočné nálady“ – 
Zichyho palác 
4. 12. 2013 

60 Koncert žiakov sláčikového oddelenia, na ktorom sa 
predstavili aj víťazi súťaže „Prešporský Paganini“ za 
našej školy. 

„Mikuláš, prídi k nám, koledy 
už vieme, zahráme ich rodičom, 
zahráme ich Tebe“ 
Koncertná sála školy 
5. 12. 2013 

40 Koncert najmenších žiakov školy. 

„Luciine svetielka“ 
Koncertná sála školy 
11. 12. 2014 

30 Koncert populárnej hudby 

„Ide zima, ide mráz, melódia 
hreje nás“ 
Spoločenský dom v Záhorskej 
Bystrici 
12. 12. 2014 

50 Koncert žiakov hudobného odboru z elokovaného 
pracoviska v Záhorskej Bystrici. 

Vianočný koncert orchestra 
a zboru školy 
Kostol sv. Rodiny v Petržalke 
18. 12. 2014 

90 Tradičný vianočný koncert orchestra a speváckeho 
zboru školy s vianočným programom, ktorý pre obe 
telesá spracovali naši kolegovia Ján Kružliak a Peter 
Štrpka. 

„Klavírny maratón“ 
Spoločenský dom v Záhorskej 
Bystrici 
29. 1. 2014 

40 Koncert žiakov klavírneho oddelenia z elekovaného 
pracoviska v Záhorskej Bystrici. Tradícia tohto 
koncertu začala novým krídlom v Spoločenskom dome 
v Záhorskej Bystrici. 

Koncert pri príležitosti 
zakúpenia klavíra  - krídla 
v Lamači 
Kinosála v Lamač  
4. 2. 2014 

25 Pán starosta Šramko z podnetu pani poslankyne MZ  
Júlie Ondrišovej zabezpečil kúpu klavíra – krídla, aby 
mali žiaci hudobného odboru z pracoviska v Lamači 
možnosť pravidelne účinkovať. Koncert sa konal pri 
príležitosti „krstu“ tohto klavíra. 
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„Flauti čka hraj, privolaj nám 
jar“ 
Zichyho palác 
25. 3. 2014 

30 Koncert žiakov dychového oddelenia. 

„Žiaci u čiteľom – učitelia 
žiakom“ 
Spoločenský dom v Záhorskej 
Bystrici 
28. 3. 2014 

30 Spoločný koncert učiteľov a žiakov ZUŠ pri príležitosti 
Dňa učiteľov. 

„Pocta slovenskej renesancii“ 
Koncertná sála školy 
2. 5. 2014 

90 Pokračovanie série výstav inšpirovaných výtvarným 
umením z územia súčasného Slovenska (Kelti, starí 
Slovania, Gotika...).  

Koncert ku Dňu matiek 
Spoločenský dom v Záhorskej 
Bystrici 
11. 5. 2014 

40 Koncert najmenších žiakov školy z elkovaného 
pracoviska školy v Záhorskej Bystrici venovaný 
mamičkám a starým mamám. 

„Roztancované klávesy“ 
Pálffyho palác na Zámockej ul. 
12.5.2014 

35 Koncert žiakov klavírneho oddelenia z tvorby 
motivovanej dobovými tancami. Spoluúčinkovali žiaci 
TO a LDO. 

Absolventský koncert 
cimbalistov 
Zichyho palác 
20. 5. 2014 

8 Koncert absolventov z cimbalovej triedy Beáty 
Čečkovej. 

„Našim mamičkám“ 
Zichyho palác 
14. 5. 2014 

40 Koncert najmenších žiakov školy venovaný mamičkám 
a starým mamám. 

„POP SPRING 4“ 
Karloveské centrum kultúry 
21. 5. 2014 

40 Koncert populárnej hudby. 

Koncert žiakov z Lamača 
Kinosála v Lamači 
22. 5. 2014 

20 Koncert žiakov z elokovaného pracoviska v Lamači. 

„Christopher“ – predstavenie 
divadelného súboru LANO 
Divadelná sála školy 
23. 5. 2014 

15 Inscenácia divadelného súboru LANO pod režijným 
vedením Mgr. art. Mateja Čertíka. 

„Deti deťom“ 
Areál ZŠ na Hargašovej 5 
30. 5. 2014 

100 Pestré podujatie detí s svojmu sviatku, do ktorého sa 
zapojili žiaci všetkých odborov ZUŠ z elokovaného 
pracoviska školy v Záhorskej Bystrici. 

I. Absolventský koncert 
Zichyho palác 
2. 6. 2014 

20  Koncert absolventov hudobného odboru. 

II. Absolventský koncert 
Zichyho palác 
3. 6. 2014 

20 Koncert absolventov hudobného odboru. 

Vernisáž výstavy 
absolventských prác žiakov VO 
Koncertná sála školy na Sekulskej  
4. 6. 2014 

25 Výstava absolventských prác žiakov výtvarného 
odboru z I. a II. stupňa. 
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III. absolventský koncert 
Koncertná sála školy na Sekulskej 
4. 6. 2014 

18 Koncert absolventov hudobného odboru. 

„Hurá na pódium!“ 
Spoločenský dom v Záhorskej 
Bystrici  
4. 6. 2014 

60 najmilší koncert najmladších žiakov 
 

Absolventský tanečný večer 
DK Dúbravka 
5. 6. 2014 

50 Predstavenie absolventov tanečného odboru z I. a II. 
stupňa. 

„Čarovný svet flauty“ 
Mirbachov palác 
10. 6. 2014 

10 Koncert žiakov flautovej triedy Mgr. art. Valérie 
Bánovskej 

Absolventský recitál Frederiky 
Camastrovej 
Hudobná sieň Bratislavského 
hradu 
20. 6. 2014 

10 Koncert absolventky – huslistky z triedy Mgr. art. 
Márie Šulekovej. 

Koncert žiakov kompozície 
Zichyho palác 
19. 6. 2014 

20 Koncert žiakov kompozície z vlastnej tvorby 

„Hurá na prázdniny !“ 
Spoločenský dom v Záhorskej 
Bystrici 
19. 6. 2014 

40 Koncert žiakov hudobného odboru z elokovaného 
pracoviska v Záhorskej Bystrici. 

 
 Okrem uvedených aktivít ZUŠ Jozefa Kresánka zorganizovala 22 interných koncertov 
školy, triedne koncerty  každej triede dva krát v roku, samostatné koncerty jednotlivých 
oddelení, záverečné skúšky v primárnom vzdelávaní, absolventské skúšky, prijímacie skúšky 
žiakov PŠ, komisionálne skúšky na udelenie rozšíreného vyučovania, otvorené hodiny a pod.. 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila: 
 
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

„ Joy of Europe 2013“ – 
44. ročník medzinárodného 
festivalu detí v Belehrade – 
Srbsko 
2. - 5. 2013 

15 Z poverenia MŠVVŠ SR sa žiaci tanečného odboru 
z novozaloženého súboru MINIGMA - ako jediný zástupca 
Slovenska predviedli v dvoch scénických choreografiách na 
hudbu Rock´n Roll-u. Festival sa konal v belehradskom Sava 
center a v priamom prenose ho vysielala Srbská televízia. 
Zúčastnili sa ho deti zo 17 európskych krajín. Cieľom bola 
reprezentácia Slovenska a kvality slovenského umeleckého 
vzdelávania. 

 „Caleidoscopio“ 
medzinárodný festival v 
Castagneto Carducci 
v Taliansku 
9. -10- 5. 2014 

10 Skupina „Chameleon band“ uviedla svoj program na hlavnom 
koncerte festivalu v krásnom „Teatro Roma“ v Castagneto 
Carducci ,na koncerte na námestí v prímorskom 
mestečku Bolgieri a na dvoch výchovných koncertoch pre žiakov 
základných a stredných škôl v mestách  Castagneto Carducci 
a  Donoratico, kde skupina zožala neobyčajný úspech. 
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„Animi Music Festival“  
VIII. ročník 
medzinárodného festivalu 
Varšava - Poľsko 
 19. – 22. 6. 2014  

4 Klavírne trio Terézia Hledíková – husle, Magdaléna Štefanicová 
– husle a Beata Kopačková – klavír sa predstavili vo varšavskom 
amfiteátri Bemowo a v krásnej koncertnej sále v novootvorenom 
Múzeu poľských židov. 
Trio reprezentovalo Slovensko na tomto festivale ako laureát 
celoslovenskej súťaže Musica Camerata. 

„Wigraszek 2014“ – 
medzinárodný festival 
divadla v poľskom meste 
Suwalki 
22. – 28. 6. 2014 

13 Divadelný súbor LANO bol na základe nahrávky vybratý 
s predstavením „Christopher“ v réžii Mgr. art. Mateja Čertíka 
reprezentovať Slovensko na tomto festivale s dlhoročnou 
tradíciou. Cieľom bola reprezentácia Slovenska a výmena 
skúseností. 

„Lunchkoncert“ 
Slovenský inštitút vo 
Viedni 
3. 6. 2014 

2 Víťazi V. ročníka medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajecká 
hudobná jar predstavili na pôde Slovenského inštitútu vo Viedni. 
Našu školu reprezentovali žiačky z flautovej triedy Valérie 
Bánovskej Mária Reháková a Laura Nagyová.  

Medzinárodný festival 
detských folklórnych 
súborov – 17. ročník 
v Bratislave 
19. – 22. 6. 2014 

30 DFS Čečinka sa už tradične zapojil nielen do programu festivalu, 
ale aj do jeho organizácie. Je obdivuhodné, že aj v ťažkej 
finančnej situácii sa darí tento festival organizovať a prispievať 
tým k upevňovaniu národných tradícií. 

Abonentný koncert  ŠKO 
v Žiline 
Dom umenia Fatra 
13. 2. 2014 

1 Laureátka 19. Husľovej dielne v Žiline- talentovaná huslistka 
Terézia Hledíková mala možnosť účinkovať so Štátnym 
komorným orchestrom v Žiline s dirigentom Leošom 
Svárovským . Predstavila v koncerte d- mol op. 22 od Henryka  
Wieniawského a zožala obrovský úspech. 

„Hudba nás spája“ 
koncert k medzinárodnému 
dňu hudby 
Koncertná sála ZUŠ Š. N. 
Šamorínskeho v Šamoríne 
 2. 10. 2013 

15 Medzinárodný deň hudby bol vyhlásený UNESCOM na podnet 
sira Yehudi Menuhina. Na koncerte v Šamoríne sa predstavili 
žiaci z Mosonmagyaróvaru, Komárna, Wieselburgu, Györu, 
Hainburgu. Šamorína a tiež Komorný spevácky zbor The 
Melodies z našej školy, ktorý dirigoval Mgr. art. Jozef Chabroň. 
 

Prehliadka divadelných 
súborov  
Divadlo Disk  
DAMU Praha ČR 
11. -13. 10. 2013 

20 Divadelný súbor LANO s autorskou inscenáciou Bar u Etka/-y 
dostal príležitosť prezentovať sa v projekte „DVD deti – výchova 
– divadlo“. Režijne inscenáciu pripravili Barbora Jurinová 
a Veronika Kořínková, hudobná spolupráca Peter Mojžišík 
a choreografia Petra Korponaiová.  
 

Benefičný koncert 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 
14. 12. 2013 

4 Spoločnosť pre vedy a umenia v spolupráci s ubytovňou pre 
bezdomovcov RESOTY, ktorú vedie Anton Srholec organizuje už 
pravidelne benefičný koncert. Do programu koncertu prispeli aj 
žiaci našej ZUŠ. 

Vianočná recepcia  
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 
16. 12. 2013 

15 Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik prijal na Vianočnej recepcii 
veľvyslancov a členov diplomatického zboru akreditovaných 
v Slovenskej republike. Kultúrny program zabezpečila naša ZUŠ. 

Pekná hudba 
Vodárenské múzeum 
19. 12. 2013 

6 V programe posledného koncertu  z cyklu koncertov Peknej 
hudby sa okrem známych sólistov Eugena Procháca a Juraja 
Alexandra – obaja violončelo a Rajmunda Kákoniho -  akordeón, 
predstavili aj žiačky našej školy. 
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Cena primátora 
Bratislavy – XXII. ročník 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 
25. 4. 2014 

15 Tradičné udeľovanie sošiek Rytiera Rollanda významným 
Bratislavčanom má vždy neopakovateľnú atmosféru. Tento rok 
k nej opäť prispeli aj žiaci našej ZUŠ kultúrnym programom. 
Predstavila sa talentovaná huslistka Terézia Hledíková a komorný 
spevácky zbor The Melodies. 

Bratislava pre všetkých - 
Dni otvorených dverí 
samosprávy 
24. – 27. 4. 2014 

90 Hudobný odbor pripravil koncert v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca, výtvarný odbor sa prezentoval v stánku na 
Hlavnom námestí a na pódiu na Hlavnom námestí sa predstavila 
nová džezová formácia Chameleon band. Výtvarníci sa zapojili aj 
do súťaže Bratislava objektívom detí a mládeže. 

Melos-Étos - 
medzinárodný festival 
súčasnej  hudby  
Mirbachov palác 
8. – 14. 11. 2013 

8 Na jednom z koncertov súčasnej hudby dňa 10. 11. 2013 sa 
predstavili aj žiaci našej ZUŠ flautové duo a husľové trio 
s klavírom. Obe komorné telesá pripravili premiéry skladieb 
Františka Kaderu a Pavla Kršku. 

Divadelný festival 
Puberťák 
Divadlo LUDUS 
18. -21. 11. 2013 

15 Divadelný súbor LANO predviedol autorské predstavenie riešiace 
medziľudské vzťahy s názvom Bar u Etka/-y . Režijne ho 
pripravili Mgr. art. Veronika Kořínková a Mgr. art. Barbora 
Jurinová. 
 

„Nitrianska hudobná jar 
2014“ 
Synagóga v Nitre 
10. 4. 2014 

20 Koncert talentovaných žiakov ZUŠ Jozefa Kresánka v rámci 
Nitrianskej hudobnej jari sa uskutočnil na základe pozvania 
vedenia ZUŠ Jozefa Rosinského. Výkony našich žiakov boli 
vynikajúce a mali obrovský ohlas.   

„Tren čianska hudobná 
jar 2014“ 
Galéria M. a. Bazovského 
13. 4. 2014   

7 Koncert detských virtuózov  bol názov koncertu Trenčianskej 
hudobnej jari, na ktorom predviedli svoje umenie žiaci našej ZUŠ 
z triedy Janky Spálovej. Pozvanie na účinkovanie dostali na 
odporúčanie doc. Františka Perglera z VŠMU. 

Koncert k 10. výročiu 
vstupu Slovenska do EÚ 
Hlavné námestie 
v Bratislave 
30. 4. 2014 

40 V spoločnosti Jany Kirschnerovej, hudobnej skupiny Le Payaco 
a Katarzia vystúpila hudobná skupina Chameleon Band a po nej  
žiaci tanečného odboru z tried Mgr. art. Ildiko Szalaiovej, Mgr. 
art. Jany Scheinerovej ArtD., Adriany Tancošovej a Mgr. art. 
Petry Korponaiovej-Jaroszewicz. 
 

Klavírny koncert pop 
hudby 
ZUŠ Hálkova 
6. 5. 2014 

 Základná umelecká škola so sídlom na Hálkovej č. 56 
v Bratislave pripravila „Klavírny koncert bratislavských ZUŠ 
populárnej hudby“. Našu školu v programe úspešne zastupovali 
žiaci pána učiteľa Pavla Machálka Andrej Benč a Martin 
Kalivoda. 

Koncert pre seniorov 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 
14. 5. 2014 

5 Koncert zabezpečovala ZUŠ Vrbenského a do programu boli 
vybratí aj žiaci našej ZUŠ. 

„Rozprávkové vretienko“  
ZŠ Majerníkova 62 
XIX. ročník   
14. 5. 2014 

20 
 

Vystúpenie žiakov hudobného odboru a DFS Čečinka na súťaži 
v prednese rozprávky pre žiakov ZŠ s medzinárodnou účasťou. 

„S nami je stále veselo“ -  
Hotel Tatra 
 14. 5. 2014  

10 V 10. časti cyklu hudobno – zábavných programov, 
 ktoré sa konajú pod záštitou primátora Bratislavy Milana 
Ftáčnika sa krstilo CD Maji Velšicove „Túžim vzlietnuť“. 
V programe sa  predstavili aj žiaci našej školy.  

„Bratislava spievaj“ 
Koncertná sála VŠMU 
15. 5. 2014 

15 Prvý ročník prehliadky detských a mládežníckych zborov  sa 
konal pod záštitou primátora Mila Ftáčnika. Medzi ôsmimi 
zúčastnenými zbormi z Bratislavy a z Ivanky pri Dunaji nechýbal 
ani DSZ ZUŠ Jozefa Kresánka Margarétka. 
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Mesiac úcty k starším 
Kino Lamač 
18. 10. 2013 

15 Pán starosta Šramko pripravil podujatie, v ktorom kultúrny 
program predviedli žiaci našej ZUŠ. 

„Nezabudnuteľné stopy 
Kubalovcov“ 
Posádkový klub OS SR 
v Trenčíne 
18. 10. 2013 

40 Scénický audiovizuálny program s úvahami, spomienkami 
a vyznaniami na tému života manželov Eleonóry a Ferdinanda 
Kubalovcov, gymnaziálnych profesorov, ktorí celý život zasvätili 
vznešenému poslaniu vzdelávať a vychovávať umením.. 
V programe účinkoval DFS Čečinka 

Spomienka na profesora 
Kresánka 
Karloveské centrum 
kultúry 
21. 10. 2013 

30 Starosta MČ Karlova Ves po dohode s rodinou Kresánkovou 
zorganizovala spomienkový večer na profesora Kresánka pri 
príležitosti 100. výročia jeho narodenia. V programe účinkovali 
žiaci našej ZUŠ. 

Deň ústavy SR 
Národná rada SR 
1.9. 2013 

30 NR SR otvorila svoje brány a poskytla návštevníkom možnosť 
prezrieť si priestory, v ktorých pracujú naši najvyšší zákonodarní 
predstavitelia. V kultúrnom programe účinkovala aj naša Čečinka 

Stretnutie zamestnancov 
Štatistického úradu SR 
Stredisko kultúry na 
Vajnorskej ul. 
8. 1. 2014 

30 Podujatie, na ktorom organizátor  - Štatistický úrad SR hodnotil 
výsledky práce v uplynulom roku spestrili svojím umením 
členovia DFS Čečinka 

Deň detí 
Bratislavský hrad 
1.6. 2014 

40 Kancelária NR SR pripravila pri príležitosti MDD bohatý 
kultúrny program. V rámci programu sa na Bratislavskom hrade 
predstavil  aj náš folklórny súbor Čečinka. 
 

„Neklasický koncert 
klasickej hudby“ 
Hotel Crowne Plaza 
1.6.2014 

30 Deň detí oslavovali spolu s deťmi aj členovia orchestra 
Slovenskej filharmónie. Pripravili pre nich „Neklasický 
galakoncert klasickej hudby“,  v ktorom si spolu s filharmonikmi 
mala možnosť zahrať aj žiačka našej školy, huslistka Terézia 
Hledíková z triedy pani učiteľky Jany Spálovej. Do hudobného 
diania  sa zapojili všetky prítomné deti, ktoré si so sebou priniesli 
akýkoľvek jednoduchý hudobný nástroj. 

Spoločný koncert 
Tanečného konzervatória 
a bratislavských ZUŠ 
DK Dúbravka 
11. 6. 2014 

12 Našu školu s veľkým úspechom reprezentovala v programe 
najstaršia tanečná skupina DFS Čečinka pod vedením Mgr. art. 
Etely Nôtovej. 

„Scénická žatva 2014“ 
92. ročník prehliadky  
Martin 

15 Slovenské divadelné súbory majú svoju skutočnú žatvu – 
prehliadku toho najlepšieho, čo sa v divadle na Slovensku deje už 
po 92. krát v Martine. Súbor LANO s inscenáciou „Christopher“ 
sa prepracoval aj k tejto méte a získal Diplom za účasť. 

 

 To sú len najdôležitejšie aktivity, do ktorých sa žiaci školy pod vedením svojich 
pedagógov zapojili. Len detský folklórny súbor Čečinka účinkoval na 30 vystúpeniach pre 
rôzne organizácie a inštitúcie, najmä pre jednotlivé mestské časti Bratislavy. Ďalšie 
vystúpenia pripravili žiaci hudobného a tanečného odboru pre seniorov, pre nevidiacich, pre 
školy atď. Žiaci literárno-dramatického odboru účinkovali na základe castingov v televíznych 
inscenáciách, seriáloch, reklamách a hrali tiež v divadelných predstaveniach. 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila – súťaže: 
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Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Festival Eugena Suchoňa 
X. ročník súťažnej 
prehliadky víťazov 
celoslovenských 
a medzinárodných súťaží v 
Pezinku 

6 prehliadka najvýraznejších talentov slovenského umeleckého 
školstva, konfrontácia výsledkov práce 
Laureát festivalu:   
sláčikové kvarteto Patrik Petráš, Monika Nemcová,  Hana 
Petrášová –husle a Marcel Petráš – violončelo 
pedagóg Jana Spálová 

Medzinárodný festival 
poézie – 49. ročník 
vo Valašskom Meziříčí 
(ČR) 

2 medzinárodné porovnanie úrovne umeleckého vzdelávania v 
literárno-dramatickom odbore 
Gabriela Čepičanová – 5. miesto  
a Cena Vladimíra Justla za osobitú dramaturgiu a interpretáciu 
textu Jany Juráňovej: „Žila som s Hviezdoslavom“ 
Tajana Hevešiová –       7. miesto 
pedagóg Mgr. art. Barbora Jurinová  

Prehliadka mladých 
gitaristov – 10. ročník 
Vyhlasovateľ MŠVVŠ SR 
ZUŠ Batkova v Bratislave  

2 celoslovenské stretnutie pedagógov, odborná konfrontácia 
vzájomnej práce, odborný seminár s porotou 
Ivan Hrab čák – I. kat. zlaté pásmo a Cena pre najmladšieho 
účastníka 
pedagóg Belinda Sandyová 
Michal Pajtáš – II. kat. zlaté pásmo a Cena za dramaturgiu 
Pedagóg Mgr. art. Zuzana Bednárová 

V. ročník gitarovej 
súťaže „Prievidza 2013“ 
ZUŠ Ladislava Stančeka 

1 Michal Pajtáš – zlaté pásmo a Laureát I. kategórie 
pedagóg Mgr. art. Zuzana Bednárová 

Violončelová jeseň –  
2. ročník celoslovenskej 
súťaže v hre na violončele  
ZUŠ Modra 

6 Juraj Bendík -  II. kategória  zlaté pásmo 
pedagóg Mgr. Miriam Trgová,  
Martin Leginus  – II. kategória strieborné pásmo 
pedagóg Vlasta Rončkevičová,  
Natália Prochácová - V. kategória strieborné pásmo 
pedagóg Vlasta Rončkevičová,  
Katarína Kolenčíková - V. kategória strieborné pásmo 
pedagóg Ivana Zemáneková,  
Stanislav Sivčo, Ján Rosina – VI. kategória violončelové duo - 
strieborné pásmo 
pedagóg Ivana Zemáneková aVlasta Rončkevičová 

„Prešporský Paganini“  
17. ročník talentovaných 
huslistov BA kraja 
Zichyho palác 
23. 11. 2013 

12 I. kategória 
Monika Nemcová 1. miesto, pedagóg Jana Spálová, 
Andrej Tren čan 2. miesto pedagóg Mgr. art. Ľudovít Satury,  
Jozef Remiš 2. miesto, pedagóg Jana Spálová, 
Hana Petrášová Čestné uznanie, pedagóg Jana Spálová, 
Júlia Nemcová Diplom za účasť, pedagóg Jana Spálová,  
II. kategória 
Patrik Petráš 1. miesto, pedagóg Jana Spálová,  
Magdaléna Štefanicová 2. miesto, pedagóg Jana Spálová,  
Rosario Portuondo 3. miesto, pedagóg Gabriela Šimurdová,   
III. kategória 
Terézia Hledíková 1. miesto, pedagóg Jana Spálová,  
Mária Macková  3. miesto, pedagóg Zita Janáková,  
Adam Tóth Čestné uznanie, pedagóg  MgA. Mária Šuleková,   
IV. kategória 
Frederika Camastrová 2. miesto a Špeciálna cena poroty 
pedagóg  MgA. Mária Šuleková,  
Titul Prešporský Paganini za rok 2013 získala Terézia 
Hledíková z triedy Jany Spálovej. 
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Celoslovenská súťažná 
prehliadka v hre na 
cimbale žiakov ZUŠ – 
3. ročník 
MŠVVŠ SR 
ZUŠ Jozefa Kresánka 
22. -24. 2013 

16 I. kategória 
Agnes Červená strieborné pásmo, pedagóg Jarmila Mušitzová        
Timotej Finta  strieborné pásmo, pedagóg Jarmila Mušitzová        
II. kategória 
Michal Nôta strieborné pásmo, pedagóg Beáta Čečková              
Lucia Románová strieborné pásmo, pedagóg Jarmila Mušitzová        
Júlia Pabst zlaté pásmo, pedagóg Jarmila Mušitzová         
Karolína Valachovičová zlaté pásmo, pedagóg Beáta Čečková             
III. kategória 
Peter Makúch bronzové pásmo, pedagóg Jarmila Mušitzová          
Matúš Boráň strieborné pásmo, pedagóg Beáta Čečková               
Jakub Čižnár strieborné pásmo, pedagóg Beáta Čečková               
Dana Hanková strieborné pásmo, pedagóg Beáta Čečková              
Beata Kopačková zlaté pásmo, pedagóg Beáta Čečková               
IV. kategória 
Matej Cvečko, bronzové pásmo, pedagóg Jarmila Mušitzová         
Peter Leto strieborné pásmo, pedagóg Beáta Čečková               
Lucia Šlamiarová zlaté pásmo, pedagóg Jarmila Mušitzová          
Mária Letová , .zlaté pásmopedagóg Beáta Čečková               
V. kategória 
Ján Mikuláš Zigo strieborné pásmo, pedagóg Beáta Čečková              

„Husľová dielňa“ 
Žilina – 20. ročník 
MŠVVŠ SR 
ZUŠ L. Árvaya 

6 Laureátkou jubilejného sa stala žiačka našej školy  
Magdaléna Štefanicová z triedy pani učiteľky Jany Spálovej. 

„Hviezdoslavov Kubín 
2014“ 
okresné kolo 
Modra 

10 IV. kategória – poézia 
Tajana Hevesiová 1. miesto s postupom,  
pedagóg: Mgr. art. Barbora Jurinová 
Katarína Sklutová 2. miesto s postupom,  
pedagóg: Mgr. art. Barbora Jurinová 
Adriana Drozdová 2. miesto s postupom,  
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 
Martina Hrádeková  2. miesto,  
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 
 
IV. kategória – próza 
Veronika Frtúsová 1. miesto s postupom 
pedagóg: Mgr. art. Adriana Geričová 
Martina Zábranská  1. miesto s postupom 
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 
Tereza Alica Plchová 3. miesto 
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 
Rosa Marie Pokorná 3. miesto 
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 
Patrik Samohýl Čestné uznanie 
pedagóg: Mgr. art. Matej Čertík 
 
V. kategória – próza 
Denisa Kopačková 3. miesto 
pedagóg: Mgr. art. Barbora Jurinová 

„Stretnutie s malou 
Táliou“  – 17. ročník 
Krajskej prehliadky detskej 
dramatickej tvorivosti 
DK Senec  

40 Divadelný súbor sa predstavil s 3 predstaveniami: 
„Christopher“  – 2 miesto – réžia Mgr. art. Matej Čertík 
„Veď iba raz - Diplom za výber a spracovanie aktuálnej témy – 
réžia Mgr. art. Adriana Geričová 
„Putovanie“  – Diplom za účasť – réžia Mgr. art. Martina 
Jánošíková 
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„Schneiderova Trnava“ 
Celoslovenská súťaž vo 4-
ručnej hre na klavíri 
ZUŠ M. Sch. Trnavského 

4 II. kategória  
Eva Sajanová a Tereza Otálová zlaté pásmo,  
pedagóg: Bc. Renáta Štubniaková 
Daniela Ivančáková a Katarína Jakubcová, bronzové pásmo 
pedagóg: Beata Harvanová 

„Schneiderova Trnava“ 
Celoslovenská súťaž v hre 
na husliach 
ZUŠ M. Sch. Trnavského 

 I. kategória  
Andrej Tren čan zlaté pásmo a laureát kategórie 
pedagóg: Mgr. Ľudovít Satury 
Hana Petrášová zlaté pásmo, pedagóg: Jana Spálová 
Tereza Čambalová strieborné pásmo, pedagóg: Jana Spálová 
Júlia Nemcová strieborné pásmo, pedagóg: Jana Spálová 
Tamara Tavaliová bronzové pásmo, pedagóg: MgA. Mária 
Šuleková 
II. kategória  
Martina Výbohová  zlaté pásmo a Cena ZUŠ Trnava 
pedagóg: Mgr. Ľudovít Satury 
Rosario Portuondo zlaté pásmo, pedagóg: Gabriela Šimurdová 
Monika Nemcová strieborné pásmo, pedagóg: Jana Spálová 
Jozef Remiš strieborné pásmo, pedagóg: Jana Spálová 
Patrik Petráš strieborné pásmo, pedagóg: Jana Spálová 
Magdaléna Štefanicová strieborné pásmo,  
pedagóg: Jana Spálová 
III. kategória  
Terézia Hledíková zlaté pásmo a Cena za interpretáciu 
pedagóg: Jana Spálová 
Mária Macková  strieborné pásmo, pedagóg: Zita Janáková 
 
Komorná hra 
II. kategória 
trio Mária Macková a Klára Sládečková-husle,  
Katarína Jakubcová-klavír strieborné pásmo 
pedagóg: Zita Janáková a Beata Harvanová 

„Návrat poézie 
s Metropolou“ 
2. ročník  
Mestské múzeum 
Apponyiho palác 

10 I. kategória  
Nina Benkovičová 2. miesto 
pedagóg: Mgr. art. Matej Čertík 
II. kategória  
Barbora Očenášová 1. miesto 
pedagóg: Mgr. art. Barbora Jurinová 
Martina Hrádeková 2. miesto 
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 
Patrícia Rotterová 3. miesto 
pedagóg: Mgr. art. Adriana Geričová 
III. kategória  
Veronika Peštová 3. miesto 
pedagóg: Mgr. art. Barbora Jurinová 

„Bratislava objektívom 
detí a mládeže 2014“ 
Detský parlament  

10 Júlia Balážová – 1. Cena, pedagóg Marek Žitňan 
Lenka Biskupičová – 2. Cena, pedagóg Marek Žitňan 
Martina Beňová – 3. Cena, pedagóg Blažej Mikus 
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„Hviezdoslavov Kubín 
2014“ 
DK Dúbravka 
Okresné kolo 

20 II. kategória – poézia 
Lea Pokorná 1. miesto s postupom do krajského kola 
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 
II. kategória – próza 
Natália Sobihardová 1. miesto s postupom do krajského kola 
pedagóg: Mgr. art. Adriana Geričová 
Johana Vilikovská 3. miesto  
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 
kategória divadiel poézie 
súbor LANO postup do krajského kola  
pásmo poézie „Pec nám spadla“ 
réžia: Mgr. art. Matej Čertík a Mgr. art. Jana Mikitková 
III. kategória – poézia 
Albert Vrzgula 1. miesto s postupom do krajského kola 
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 
Barbora Ilíthová 2. miesto s návrhom na postup do krajského kola 
pedagóg: Mgr. art. Matej Čertík 
David Jakubík 3. miesto 
pedagóg: Mgr. art. Matej Čertík 
Eva Budinská 3. Miesto, pedagóg: Mgr. art. Matej Čertík 
III. kategória – próza 
Jakub Senko 1. miesto s postupom do krajského kola 
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 
Anna Lehotská 3. Miesto, pedagóg: Mgr. art. Adriana Geričová 

„Hviezdoslavov Kubín 
2014“ – Štúrova Modra 
krajské kolo 
 

30 II. kategória – poézia 
Lea Pokorná 1. miesto s postupom do celoslovenskej prehliadky 
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 
II. kategória – próza 
Natália Sobihardová 2. miesto 
pedagóg: Mgr. art. Adriana Geričová 
III. kategória – poézia 
Barbora Illithová 3. miesto 
pedagóg: Mgr. art. Matej Čertík 
kategória – divadlá poézie 
Detský recitačný kolektív s divadlom poézie Štefana Moravčíka: 
„Pec nám spadla“...2. miesto 
pedagógovia: Mgr. art. Matej Čertík, Mgr. art. Jana Mikitková 
IV. kategória - próza 
Gabriela Čepičanová  2.miesto s návrhom na postup do 
celoslovenského kola HK  
pedagóg: Mgr. art. Barbora Jurinová 
Martina Zábranská 3. miesto  
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 
IV. kategória - poézia 
Tajana Hevesiová 2.miesto s návrhom na postup do 
celoslovenského kola HK 
pedagóg: Mgr. art. Barbora Jurinová 
Adriana Drozdová 3. miesto 
pedagóg: Mgr. art. Miriam Kalinková 

„Festival moderného 
tanca Bojnice 2014“ 
Celoslovenský súťažný 
festival v tanečných 
choreografiách 
ZUŠ Bojnice 

15 Tanečný súbor Minigma s choreografiou „Tak to chodí 
u rybníku“ pod vedením Mgr. art. Petry Korponaiovej  získal 
3. cenu 
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„Divadelné konfrontácie 
2014“ – malá krajská žatva 
Krajská prehliadka divadla 
mladých 
KC Pezinok 

12 Predstavenie ANTIgona v réžii Mgr. art. Barbory Jurinovej  
v podaní DS LANO získali 2. miesto s návrhom na postup do 
celoslovenského kola 

„Zahrajte mi muzikanti“ 
krajská súťažná prehliadka 
hudobného folklóru detí 
Bratislavského kraja 
KD Slovenský Grob  

10 Detská ľudová hudba DFS Čečinka pod vedením Mgr. art. Jána 
Kružliaka získala 
Diplom s návrhom na postup do celoštátnej súťažnej prehliadky. 
 

„Mezinárodní houslové 
soutěže Mistra Josefa 
Muziky“ o Novopacký 
achát – 18. ročník 
Nová Paka (ČR) 

1 Martina Výbohová  – husle 3. cena vo IV. kategórii 
Pedagóg Mgr. art. Ľudovít Satury 
Klavírny sprievod Mgr. art. Zuzana Brčáková. 
 

„Talenty pre Európu“ 
Medzinárodná súťaž 
Bohdana Warchala 
Dolný Kubín  

4 I. kategória - husle 
Monika Nemcová 6. miesto, pedagóg Jana Spálová, 
II. kategória - husle 
Magdaléna Štefanicová 5. miesto, pedagóg Jana Spálová,  
Martina Výbohová Čestné uznanie 
pedagóg Mgr. art. Ľudovít Satury,  
III. kategória - husle 
Terézia Hledíková 5. miesto 
pedagóg Jana Spálová,  

„Lidice 2014“ 
Medzinárodná detská 
výtvarná  výstava  

1 Do súťaže bolo tento rok prihlásených 27 868 prác detí zo 77 
krajín z celého sveta. Z 1322 udelených čestných uznaní patrí 
jedno žiačke našej školy Adriane Vavrekovej z triedy akad. 
maliara Blažeja Mikusa.  

„Rajecká hudobná jar“ 
Medzinárodná 
interpretačná súťaž 
slovenskej hudby 
MŠVVŠ SR a ZUŠ Rajec 

3 IV. kategóriia 
Laura Nagyová  - flauta 1. cena  a Cena za najlepšiu 
interpretáciu skladby slovenského autora  
Elena Lukešová – flauta Cena Hudobného fondu  
Pedagóg Mgr. art. Valéria Bánovská 

„Hommage to Luigi 
Legnani“ – IV. ročník 
gitarovej súťaže 
ZUŠ F. Liszta 

1 Jakub Gregor  II. kategória strieborné pásmo 
pedagóg  Mgr. art. Zuzana Bednárová 

„Nitrianska lutna 2014“ 
celoslovenská hudobno-
interpretačná súťaž 
s medzinárodnou účasťou 
pre klavír, akordeón 
a organ 
ZUŠ J. Rosinského 

1 Matej Petrovič – klavír 1. cena a titul Laureát  celej súťaže 
pedagóg Marta Saturyová 

„Zlatá priadka – Šaľa 
2014“  - 43. ročník 
celoštátnej postupovej 
súťaže a prehliadky detskej 
dramatickej tvorivosti 

15 DS LANO – „Chrispher“  – cena primátora Šale a postup na 
Scénickú žatvu v Martine 
pedagóg Mgr. art. Matej Čertík 
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„Senecká dúha“ – 9. 
ročník súťaže v tanci 

25 „Calusárii“ – žiaci II. stupňa z triedy Mgr. art. Etely Nôtovej 
Diplom za umiestnenie na 3. mieste v kategórii Tance iných 
národov 
„Padlí anjeli“  – tanečný súbor Divertída – choreografia Mgr. art. 
Petra Jaroszewicz Diplom za účasť 

„Vesmír očami detí“ 
29. ročník 
Slovenská ústredná 
hvezdáreň Hurbanovo 

10 IV. kategória  
Martin Liga č z triedy Mgr. Branky Miklánkovej a 
Daniel Múčka z triedy akademického maliara Milana Hrčku 
Ich výtvarné práce boli medzi ocenenými prácami a získali 
Diplom  

VI. ro čník 
Medzinárodnej súťažnej 
prehliadky Juliusa von 
Beliczayho 
ZUŠ Komárno,  
Úrad vlády  

8 kategória v komornej hre  
sláčikové kvarteto Patrik Petráš – 1. husle, Monika Nemcová – 
2. husle, Hana Petrášová – 3. husle a Marcel Petráš – 
violončelo – zlaté pásmo, pedagóg Jana Spálová 
kategória v sólovej hre na husliach  
Magdaléna Štefanicová – zlaté pásmo, pedagóg Jana Spálová  
kategória v sólovej hre na husliach  
Terézia Hledíková – zlaté pásmo a Laureát VI. ročníka súťaže, 
pedagóg Jana Spálová 
Špeciálnu Cenu Primátora Mesta  - husľové trio hrajúce v zložení 
Terézia Hledíková – 1. husle, Magdaléna Štefanicová – 2. 
husle a Beata Kopačková – klavír. Pedagóg  Jana Spálová 
a Ivona Trgová. Klavírny sprievod Mgr. Iveta Majláthová. 

Vidiečanova Habovka 
Celoštátna súťažná 
prehliadka detského 
hudobného folklóru 

10 Detská ľudová hudba DFS Čečinka prevzala Diplom za 
úspešné účinkovanie a zlaté pásmo. 
 

„Hviezdoslavov Kubín 
2014“ - celoslovenské kolo 
Jubilejný 60. ročník 

3 v nesúťažnej časti Lea Anna Pokorná z triedy LDO Mgr. art. 
Miriam Pavelkovej.  
v súťažnej časti prednesu poézie a prózy IV. kategória: 
Gabriela Čepičanová Diplom za účasť 
Tajana Hevesiová Diplom za 2. miesto  
pedagóg Mgr. art. Barbora Jurinová 

„Medziriadky“ 
celoslovenskej súťaži 
v literárnej tvorbe prózy do 
15 rokov 

5 Paulína Kožíková z triedy  Mgr. art. Jany Mikitkovej – 1. cena 

 
 Všetky náklady súvisiace s účasťou na súťažiach – účastnícke poplatky, cestovné 
náklady, poistenie, ubytovanie, stravovanie a pod. sú hradené výlučne z prostriedkov rodičov. 
 
Údaje o zapojení, resp. tvorbe projektov školy: 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt 

školy/CVČ 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

FF UK – katedra HV 
ZUŠ Jozefa Kresánka 

100-ročnica profesora 
Jozefa Kresánka 

Muzikologická konferencia k 100. 
Výročiu narodenia hudobného 
vedca a skladateľa – sprievodné 
podujatie BHS 2013. Koncert ZUŠ 
Jozefa Kresánka z jeho tvorby.  

10. október 
2013 

ZUŠ Jozefa Kresánka  
„New music for kids & 
teens“ 

Portréty – koncert 
novej slovenskej 
a svetovej hudby 

Okrem žiakov ZUŠ Jozefa 
Kresánka účinkovali hostia 
z Luxemburgu Zala a Val Kravos 

8. november 
2013 
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MŠVVŠ SR a 
ZUŠ Jozefa Kresánka 
 

3.ročník Celoslovenskej 
súťaže žiakov ZUŠ 
v hre na cimbale  

Porovnanie výsledkov práce žiakov 
a pedagógov ZUŠ v hre na cimbale 

22. 11.- 24. 12. 
november 
2013 

ZUŠ Jozefa Kresánka 45. výročie založenia 
ZUŠ Jozefa Kresánka 

Prezentácia práce žiakov všetkých 
odborov ZUŠ 

4. apríl 2014 

ZUŠ Jozefa Kresánka 
Deti a umenie n. f. 

„Pocta slovenskej 
renesancii“ výstava 
prác žiakov 

Pokračovanie tematických výstav 
výtvarných prác žiakov VO. 
Tvorivou formou priblížiť žiakom 
bohatstvo výtvarného umenia 
z obdobia gotiky na území 
dnešného Slovenska 

2. máj 2014 

ZUŠ Jozefa Kresánka 
Nadácia Pekná hudba 

Koncert Pekná hudba Ďalší z pravidelných koncertov vo 
Vodárenskom múzeu v Karlovej 
Vsi. Účinkovali žiaci hudobného 
odboru. 

19. december 
2013 

 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou: 
 
 V sledovanom školskom roku nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou 
inšpekciou. 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom mestského kontrolóra hl. 
m. SR Bratislavy v ZUŠ: 
 
 V sledovanom školskom roku nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola 
Útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v našej ZUŠ. 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 
 

ZUŠ Jozefa Kresánka má do správy zverené budovy na Karloveskej 3 a na Sekulskej 
3. Okrem nich vyučuje v priestoroch ZŠ na Majerníkovej ulici na Dlhých Dieloch, v časti 
materskej školy na Zlatohorskej 18 v Lamači, v ZŠ na Malokarpatskom námestí 1 v Lamači, 
v ZŠ Hargašova 5 v Záhorskej Bystrici a v Ľudovom dome v Záhorskej Bystrici. Dovoľujem 
si upozorniť na skutočnosť, že na všetkých elokovaných pracoviskách má ZUŠ Jozefa 
Kresánka k dispozícii samostatné priestory. Teda aj v priestoroch ZŠ sú pre činnosť ZUŠ 
vyhradené samostatné triedy, v ktorých vyučujú iba učitelia ZUŠ, teda môžu sa 
v dopoludňajších hodinách pripravovať na vyučovanie, pripravovať si učebné pomôcky a 
materiál, môžu si zariadiť triedy podľa svojich požiadaviek atď. Sme radi, že sa urobil 
poriadok v elokovaných pracoviskách a že mestské časti Lamač a Záhorská Bystrica nám 
vychádzajú v ústrety. MČ Lamač ukončila výmenu okien na pracovisku Zlatohorská 18, MČ 
Záhorská Bystrica zrekonštruovala priestory vedľa školskej jedálne pre potreby našej ZUŠ. 
Obe mestské časti kúpili klavíry – krídla, aby vytvorili možnosti na realizáciu koncertov 
našich žiakov. 

Obe zverené budovy školy (Karloveská 3 a Sekulská 3) vyžadujú veľké investície 
z kapitálových výdavkov na rekonštrukčné práce – hlavne na výmenu okien, zateplenie 
budov, obnovu elektrických rozvodov, na zvukovú izoláciu tried a pod. V havarijnom stave je 
kanalizácia v oboch zverených budovách.  

Interiérové vybavenie tried v oboch budovách  si tiež akútne vyžaduje obnovu. Pri 
sťahovaní ZUŠ do objektu Karloveská 3 v roku 2005 neboli prostriedky na interiérové 
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vybavenie. Triedy sú zariadené nábytkami, ktoré sme ako vyradené získali prevodom, alebo 
nám ich zapožičali fyzické osoby.  

V budove na Karloveskej 3 by okrem výmeny okien bola veľmi potrebná zvuková 
izolácie tried, vrátane nových dverí. 

Doslova v kritickom stave sa však nachádzajú viaceré hudobné nástroje školy, hlavne 
klavíry, z ktorých mnohé sú už pre potreby ZUŠ nepoužiteľné. Preto chcem úprimne 
poďakovať zriaďovateľovi školy – hlavnému mestu SR Bratislave a hlavne Ing. Petrovi 
Lenčovi, Mgr. Elene Polákovej a Mgr. Jakubovi Bednárikovi za realizáciu spoločného nákupu 
klavírov pre ZUŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Z tohto nákupu získala ZUŠ Jozefa 
Kresánka dve pianína Yamaha. 

Škola veľmi súrne potrebuje prístavbu viacúčelovej kongresovej (koncertnej) sály.  
Potrebujeme ju najmä kvôli nácvikom školského orchestra, pracovným poradám učiteľov, ale 
aj na organizovanie koncertov, výstav a predstavení.  
 Z rozpočtu školy sa hradia nevyhnutné revízie kotlov, bleskozvodov, hasiacich 
prístrojov. V uplynulom školskom roku sa uskutočnila revízia hasiacich prístrojov, 
vykurovacích kotlov, bleskozvodov, elektroinštalácie, elektrických spotrebičov. V súlade 
s pokynmi mesta bola vykonaná dva krát deratizácia pracovísk.  

Nákup učebných pomôcok a menších hudobných nástrojov škola zabezpečuje 
z prostriedkov zo štátneho rozpočtu za vzdelávacie poukazy a z prostriedkov neinvestičného 
fondu Deti a umenie, ktorý je príjemcom 2% daní z príjmu fyzických a právnických osôb. 
Z týchto prostriedkov je zmodernizovaná aj informačno-komunikačná technika, počítače, 
kopírky a pod. 
 Nakoľko ZUŠ Jozefa Kresánka prekročila príjem za čiastočnú úhradu nákladov za 
štúdium v ZUŠ, požiadali sme o zvýšenie rozpočtu o tieto prostriedky a z nich sme nakúpili 
nové chladničky na pracovisko Sekulská a Majerníkova, rýchlovarnú kanvicu a mikrovlnnú 
rúru do zborovne školy, nové stoličky, ale aj učebné pomôcky a menšie hudobné nástroje 
a grafické lisy. 
 Napriek mnohým problémom, ktoré škola má v oblasti materiálno-technického 
zabezpečenia, sme vďační aj za to, čo v súčasnosti máme k dispozícii.  
 
 
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2013: 
 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta boli vo výške  1 140 885.- €. 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  – školné   173 360.- €.  

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške 8 898- € boli použité na 
nákup učebných pomôcok pre žiakov ako sú: notový materiál, podložky na cvičenie, 
ladenie a oprava klavírov, videokamera, mikrosystém MP3, struny, keyboard, struny, 
televízor pre tanečný odbor, husľové sláčiky a pod,;   

Zo štátneho rozpočtu bolo financované aj 5% zvýšenie platov – 40 684.-€ 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov boli použité na nákup učebných pomôcok, na 

účastnícke poplatky na súťaže, nákup darov pre absolventov, prenájom koncertných 
sál, sústredenia žiakov, kostýmy pre tanečníkov, materiál pre výtvarný odbor a pod.  

5. Iné – od mestských častí Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica, z grantov 
a sponzorských darov 
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IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 
2013/2014 a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 
V školskom roku 2013/2014 si škola vytýčila nasledovné ciele: 
 
V oblasti rozvoja umeleckého vzdelávania a výchovy: 
 
Doplniť ŠkVP o 2. ročník nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania vo všetkých odboroch 
a predmetoch; 
Venovať mimoriadnu pozornosť nadaným žiakom a pripraviť ich na prijímacie skúšky na 
školy vyššieho typu;  
Pripravovať žiakov na verejné vystúpenia a súťaže; 
Rozvíjať súborovú prácu, komornú hru a projekty medziodborovej spolupráce; 
Podporovať rozvoj širokého spektra štýlov a žánrov v súlade so súčasnými trendmi; 
 
V oblasti propagácie slovenskej kultúry doma i v zahraničí: 
Zaraďovať do plánov práce štúdium slovenskej hudby  a literatúry; 
Podieľať sa na príprave a organizovaní podujatí propagujúcich slovenskú kultúru; 
 
V oblasti vedenia žiakov k návštevám kultúrnych podujatí: 
Zabezpečiť účasť žiakov na verejných podujatiach školy; 
Organizovať návštevy žiakov na koncertoch, výstavách a predstaveniach; 
Zapájať žiakov do organizovania kultúrnych podujatí; 
 
V oblasti skvalitňovania personálnych podmienok: 
Podporovať  odborný rast pedagogických zamestnancov; 
Podporovať odborný rast nepedagogických zamestnancov; 
Formovať pedagogický kolektív školy; 
 
V oblasti zlepšovania materiálnych podmienok školy: 
Modernizovať výchovno-vzdelávací proces v oblasti materiálneho a technického vybavenia; 
 

Vytýčené ciele a úlohy v prvých štyroch oblastiach v sledovanom školskom roku  boli 
splnené. Dôkazom toho je aj táto správa, kde sú podrobne rozpísané výsledky žiakov na 
súťažiach, úspechy súborov školy  a komorných zoskupení, zoznam prijatých žiakov na 
ďalšie umelecké a umelecko-pedagogické štúdium.  

V oblasti zlepšovania materiálnych podmienok školy sa situácia nevyvíja podľa našich 
predstáv a to z dôvodov, ktoré súvisia s dlhodobou  finančnou krízou a šetrením. Snažíme sa 
však budovy udržiavať v prevádzky schopnom stave a hľadáme finančné prostriedky aspoň na 
nevyhnutné opravy, na učebné pomôcky a hudobné nástroje. 

 
V uplynulom školskom roku sa ukončila rekonštrukcia elokovaného pracoviska na 

Zlatohorskej 18 a to vďaka MÚ Mestskej časti Lamač a v Záhorskej Bystrici sa uskutočnila 
rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby ZUŠ. 
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X. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti v ktorých sú nedostatky a treba 
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení:  
 
                              SILNÉ STRÁNKY 

• dobrý  kolektív zamestnancov školy; 
• vzdelaní, kvalitní, obetaví,  

tvoriví učitelia; 
• veľké množstvo verejných aktivít  

žiakov školy; 
• možnosť uplatnenia sa žiakov  

v orchestrálnej, zborovej a   
súborovej práci; 

• pomoc a podpora rodičov žiakov; 

                           SLABÉ STRÁNKY 
• priestory školy vyžadujúce  

rekonštrukciu (okná, rozvody) 
• zlý technický stav hudobných  

nástrojov a materiálneho 
vybavenia; 

• veľa elokovaných pracovísk 
školy; 

• veľká pracovná vyťaženosť  
zamestnancov; 

• slabšia kontrolná činnosť na  
elokovaných pracoviskách 

PRÍLEŽITOSTI 
• podpora školy zo strany zriaďovateľa;  
• bohaté možnosti prezentácie výsledkov  

práce v krásnych koncertných sálach 
bratislavských palácov; 

• dobrá spolupráca s mestskými časťami; 
• kontakty na európske hudobné školy; 
• spolupráca so školami vyššieho typu; 

RIZIKÁ 
• slabé finančné ohodnotenie 

učiteľov; 
• veľa zbytočnej byrokracie; 
• kolektív PZ na konci 

produktívneho veku; 
• nedostatok finančných 

prostriedkov; 
• obavy so zániku ZUŠ; 

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

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 

Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí spolu 5 
žiakov: 
Ján Mikulec – Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru – desing, ped. akad. mal. Milan 
Hrčka 
Miloslav Husarik – Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru – desing, ped. akad. mal. 
Milan Hrčka 
Adam Bázlik – Súkromná stredná škola animovanej tvorby v Petržalke, ped. akad. mal. 
Blažej Mikus 
Dominika Katonová – Stredná škola scénického výtvarníctva v Bratislave, ped. Mgr. Branislava 
Miklánková 
Monika Vrbová – PagSA (stredná pedagogická) – ped. Viera Kordošová 
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí spolu 7 študentov: 
 
Mária Reháková – GUILD HALL SHOOL OF MUSIC & DRAMA in London  – flauta, ped. 
Mgr. art. Valéria Bánovská 
Adam Badí Donoval – City University of Music in London, aj na Conservatory London –
gitara, ped. Marcela Kukumbergová 
Veronika Balážiová – VŠMU – odbor pedagogika tanca, ped. Mgr. art. Ildikó Szalaiová 
Jakub Spišák – JAMU Brno – muzikálové herectvo, ped. Mgr. art. Miriam Kalinková 
Gabriela Čepičanová – FF UK – žurnalistika, ped. Mgr. art. Barbora Jurinová 
Matej Mega – SVŠT Bratislava, architektúra, akad. mal. Milan Hrčka 
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Zuzana Kopanicová – STU v Bratislave – desing, akad. sochár Marek Žitňan 
 
XI. Ďalšie informácie o škole: 
 

1. Psychohygienické podmienky výchova a vzdelávania v škole 
 
Kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa naposledy uskutočnila 

v novembri 2009. Kontrola prebehla v dvoch zverených budovách ZUŠ na Karloveskej 3 
a Sekulskej 3 a nezistila žiadne závažné nedostatky, teda neuložila žiadnu realizáciu opatrení. 
Vedenie školy sa snaží a vytváranie prijateľných pracovných a psychohygienických 
podmienok. Dôkazom toho je fakt, že priestory na všetkých elkovaných pracoviskách školy 
sú samostatné a využívané len našimi pedagógmi. Pedagógovia školy sa hlavne 
v individuálnej forme vyučovania prispôsobujú požiadavkám rodičov a žiakov, zohľadňujú 
ich časové možnosti, rešpektujú ich nároky na obed a prestávky medzi jednotlivými 
vyučovacími hodinami. 
 

2. Spolupráca školy 
 
Spolupráca s rodičmi detí  
 

Spolupráca s rodičmi žiakov školy je veľmi dobrá. Rodičia spolupracujú so školou pri 
organizácii verejných vystúpení, pri organizácií pracovných sústredení žiakov, pomáhajú 
škole zabezpečovať finančné prostriedky na aktivity školy, ale už aj na materiálne vybavenie 
školy. Pre potreby finančnej podpory školy rodičia žiakov školy zriadili neinvestičný fond 
DETI A UMENIE pri ZUŠ Jozefa Kresánka, ktorý je príjemcom 2% daní z príjmu. Rodičia 
tiež pomáhajú pri prevoze rekvizít a hudobných nástrojov na vystúpenia. Navštevujú verejné 
podujatia školy a propagujú jej činnosť. 
 
Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, 
nadáciami,  
 ZUŠ Jozefa Kresánka spolupracuje s mnohými organizáciami a inštitúciami, ale väčšinou ide 
o zabezpečenie kultúrneho programu na požiadanie pri rôznych príležitostiach. Nie je to  teda 
spolupráca v pravom zmysle slova. Medzi inštitúcie, pre ktoré pripravujeme program možno zaradiť: 

• Kanceláriu prezidenta republiky 
• Kanceláriu Národnej rady SR 
• Ministerstvo vnútra SR 
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
• nadácia Modrá škola 
• OZ Pekná hudba a pod. 

 
Za spoluprácu v pravom zmysle slova možno považovať spoluprácu s umeleckými školami 

vyššieho typu: 
• Štátne konzervatórium v Bratislave 
• Cirkevné konzervatórium v Bratislave 
• Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 
• Stredná škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru 
• VŠMU 

Tieto školy pre nás pripravujú metodické dni, dni otvorených dverí, semináre, otvorené 
hodiny, ale organizujeme s mini aj spoločné koncerty a vystúpenia, ktoré sú pre našich žiakov 
mimoriadne motivujúce. 
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Za spoluprácu možno považovať aj spoluprácu s družobnými školami, s ktorými pripravujeme 
predovšetkým výmenné koncerty a aktivity na základe grantov (napr. z Višegradského fondu). Sú to 
školy: 

• Základná umelecká škola v Třinci 
• Hudobná škola Aladára Rácza v Budapešti 
• Panstwowa szkola I. a II. stopnia v Jastrebiu Zdroju v Poľsku 
• Hudobná škola Ferencza Liszta v Györi 
• Základná umelecká škola Štefana Námetha Šamorínskeho v Šamoríne 
• Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre a ďalšie. 

 
ZUŠ Jozefa Kresánka je členom Asociácie základných umeleckých škôl SR. 

Riaditeľka školy je zároveň jej predsedníčkou od roku 2000. Prostredníctvom AZUŠ SR 
máme priamy kontakt s dianím v hudobnom školstve v Európe. 
 
3.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
 
 Zriaďovateľom ZUŠ Jozefa Kresánka je Hlavné mesto SR Bratislava. Z toho vzťahu 
vyplýva, že najbližšia a najintenzívnejšia spolupráca školy je práve s magistrátom hlavného 
mesta. Na jednej strane škola plní pokyny a úlohy, ktoré jej predstavitelia mesta ukladajú, na 
strane druhej zriaďovateľ zabezpečuje finančné prostriedky na chod školy. Veľmi dobrá je 
spolupráca najmä pri zabezpečovaní kultúrneho programu zo strany ZUŠ. Za veľký prínos pre 
školu považujem možnosť organizovať koncerty školy v krásnych bratislavských palácoch za 
prijateľných finančných podmienok. 
 
 Za veľmi dobrú spoluprácu pokladám aj spoluprácu s mestskými časťami Bratislavy, 
v ktorých škola pôsobí – s MČ Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica. Škola sa v týchto 
mestských častiach podieľa na rozvoji ich kultúrneho života, zabezpečuje kultúrny program 
na ich podujatia, napr. pri príležitosti Dňa matiek, Dňa učiteľov, Mesiaca úcty k starším, 
majáles, juniáles, vítanie detí do života atď. Organizuje samostatné predstavenia a koncerty 
školy v týchto mestských častiach..  
 Mestské časti Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica poskytujú škole finančné 
prostriedky na sústredenia žiakov, na kostýmy, rekvizity, na nákup učebných pomôcok a pod.  
Poskytujú kontajnery na odvoz lístia a iného organického odpadu, prednostne riešia špecifické 
problémy školy, priestory na detašovaných pracoviskách a pod.  
 
Iná spolupráca  
 
 Na báze zabezpečenia kultúrneho programu ZUŠ Jozefa Kresánka spolupracuje aj 
s ďalšími inštitúciami ako sú domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, 
s nemocnicami, s Karloveským centrom kultúry, s Mladými vedcami Slovenska, so Stredným 
odborným učilišťom Na pántoch, s Úniou nevidiacich a slabozrakých, s Malokarpatským 
osvetovým strediskom a pod. Zabezpečením kultúrneho programu týmto inštitúciám pri 
rôznych príležitostiach získavajú naši žiaci potrebné skúsenosti s verejnými vystúpeniami. 
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 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 v Základnej umeleckej škole, Istrijská 22, 84107 Bratislava 

 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1,              
Bratislava 
Názov školy: Základná umelecká škola 
Adresa: Istrijská 22, 84107 Bratislava 
Kontakty:  

tel.:  +421 2 6476 1142  
fax:  +421 2 6476 1142  www.umelecka-skola.sk     

     www.zusistrijska.bratislava.sk 
e-mail: zusistrijska@ba.netlab.sk  

 
b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa:  Mgr. Vladimír Dianiška 
Funkčné obdobie:  2012-2017   
    
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
Mgr. Júlia Pokludová, PhD.  zástupkyňa riaditeľa 
Milan Jendruch  štatutárny zástupca riaditeľa 
Jarmila Kirinovičová   vedúca nepedagogických zamestnancov 
 
c)Údaje o rade školy  

 
Členovia RŠ: 
 
Oto Gregor      predseda (delegovaný zriaďovateľom)  
Mgr. Miloš Duchoslav    podpredseda (delegovaný za rodičov) 
Mgr. Martin Čorej    člen (delegovaný  zriaďovateľom) 
Ing. Vladislav Hečko   člen (delegovaný zriaďovateľom) 
Ing. Klaudia Košíková    člen (delegovaná  zriaďovateľom) 
Miroslava Gajdošíková  člen (delegovaná za rodičov) 
Daniel Čaniga    člen (delegovaný za rodičov) 
Pavol Beňuška   člen (delegovaný za rodičov) 
Mgr. art. Zuzana Rahlová  člen (delegovaná za pedagogických zamestnancov) 
Štefan Florián    člen (delegovaný za pedagogických zamestnancov) 
Jarmila Kirinovičová   člen (delegovaná za nepedagogických zamestnancov) 
 
Funkčné obdobie rady školy: 2014 - 2017 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2013/2014: 
 
14.10.2013- prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2012/2013, 
prerokovanie školského vzdelávacieho programu na školský rok 2013/2014 
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19.03.2014 – správa o hospodárení za rok  2013, ukončenie volebného obdobia RŠ 
28.5.2014 – ustanovujúce zasadnutie RŠ 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy  
 
Umelecká rada – zasadá spravidla 2x (október a jún) počas školského roka, vyjadruje sa 
k plneniu UP, ŠkVP  
Pedagogická rada – zasadá spravidla v prvý utorok v mesiaci, kde sa okrem štandardných 
záležitostí súvisiacich s VVP, riešia klasifikačné prípady a pod. 
 
 
II. Údaje o žiakoch školy/deťoch ŠZ  
 

 
 

 
 

Žiaci ZUŠ

Údaje o po čte žiakov k 30.06.2014
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Absolventi ZUŠ

Údaje o po čte absolventoch k 30.06.2014
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1 7 0 20 0 28 20 8 28

Údaje o po čte absolventovch k 
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K 30. júnu končilo školu menej žiakov rôznych dôvodov, najmä však kvôli tomu, že 
nedokázali zosúladiť svoje vlastný program so štúdiom v ZUŠ.  
Noví žiaci boli prijatí v súlade s kritériami talentových skúšok. 
Absolventi sú iba žiaci, ktorí splnili kritériá pre absolventov. 
 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
Žiaci boli hodnotení v súlade so školskou legislatívou, s metodickým usmernením MŠ 
a v súlade s vnútornými kritériami školy.  
Prospelo s vyznamenaním   486 žiakov 
Prospelo     120 
Neprospeli    3 
 
 
Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie (novozaložené 
oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2013/2014) 
Nezakladali sme nové odbory. 
 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy/ŠZ 
 

 
Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2013:  
V počte PZ nedošlo k nejakým zásadným zmenám, ich stav korešpondoval s potrebami pre 
VVČ. Počas školského roka bol stav PZ stabilizovaný. U nepedagogických zamestnancov 
neprišlo k žiadnym zmenám. Z hľadiska nárastu administratívnych činností (vrátane 
ekonomických), ktoré spôsobil vývoj legislatívy,  je škola poddimenzovaná o cca 0,3 úväzku.  
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Plnenie kvalifikačného predpokladu PZ je 100%. 

Noví žiaci ZUŠ

Údaje o po čte nových žiakoch k 15.09.2014

ZUŠ

z toho žiakov v jednotlivých
odboroch

T
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ný

V
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35 46 21 111 4 217 111 106 217

Údaje o po čte nových žiakoch 
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Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2013

ZUŠ
Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci

Fyzický  počet Prep.počet Fyzický  počet Prep. počet
33 28,91 5 5,93
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Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ(CVČ): 
 

 
1. Mgr. Júlia Pokludová, PhD.,   ukončila funkčné vzdelávanie v MPC v Bratislave s názvom: 
Riadenie školy a školského zariadenia, určené pre vedúcich pedagogických zamestancov. 
Vzdelávanie úspešne ukončila obhajobou písomnej záverečnej práce s názvom Projektová 
činnosť ako nástroj na zvýšenie kvality ZUŠ. Projekt muzikál Pinocchio a záverečnou skúškou 
pred skúšobnou komisiou dňa 4.3.2014. 
2. Mgr.art. Zuzana Rahlová, absolvovala aktualizačné vzdelávanie v MPC v Bratislave 
s názvom: Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole v rozsahu 50 
vyučovacích hodín a ukončila ho záverečnou prezentáciou s názvom Interpersonálna 
komunikácia a konflikt v škole pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania dňa 
5.6.2014. 
3. Mgr.art. Jana Dzurňáková absolvovala adaptačné vzdelávanie v ZUŠ, Istrijská 22 
v Bratislave v šk. roku 2013/2014 pod vedením uvádzajúceho pedagóga Mgr. Júlie 
Pokludovej, PhD podľa programu adaptačného vzdelávania v Hudobnom odbore v predmete 
Hudobná náuka. Adaptačné vzdelávanie úspešne ukončila otvorenou hodinou na tému: 
Sluchová analýza skladby M. Ravela: Bolero s dôrazom na inštrumentáciu a záverečným 
pohovorom na tému: Využívanie najčastejších metód výučby v hudobnej náuke v 2. časti 1. 
stupňa štúdia pred skúšobnou komisiou dňa 5.6.2014. 
Tabuľka učitelia vzdelávanie  ZUŠ (pozri prílohu 1), 
 
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ (CVČ): 
 
 Porota  súťaže Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ. 22.-
24.11.2013. v Bratislave, udelila pedagógovi Miroslavovi Rajtovi diplom za vzornú prípravu 
žiačky Kristíny Duchoslavovej, ktorá sa umiestnila v striebornom pásme v II. kategórii. 
 Ocenenie primátorom hl. mesta SR Bratislavy M. Ftáčnikom: Čestné uznanie Ľubici 
Hasbachovej, za významný podiel na rozvoji školstva Bratislavy pri príležitosti Dňa učiteľov  
28.3.2014. 
 Riaditeľ ZUŠ Mgr. Vladimír Dianiška odovzdal ocenenie za celoživotnú prácu v 
školstve pedagógom: Márii Fratričovej, Zinaide Špačkovej, Ľubici Hasbachovej a Milanovi 
Jendruchovi pri príležitosti osláv Dňa učiteľov dňa 26.3.2014. 
 Riad. ZUŠ Mgr. Vladimír Dianiška udelil pri príležitosti osláv Dňa učiteľov 26.3.2014  
titul Učiteľ roka 2013/2014  Mgr.    art. Márii Dúbravskej a Mgr. art. Jánovi Dúbravskému za 
osobitý podiel pri realizácii Muzikálu Pinocchio.     
 
 Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ (CVČ) na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 

FORMA VZDELÁVANIA
Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania

ZUŠ, Istrijská 22, 841 07 BratislavaUvádzanie do praxe Priebežné

začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené
Mgr. Júlia Pokludová,PhD. r. 2012 4.3.2014
Mgr.art. Zuzana Rahlová r. 2014 5.6.2014
Mgr.art. Jana Dzurňáková 2.9.2013 30.6.2014

Špecializačné- 
inovačné

Špecializačné 
kvalifikačné

Vzdelávanie vedúcich 
pedagog. Zamest.
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 V školskom roku 2013 – 2014 mimoriadne reprezentovalo našu ZUŠ na 
celoslovenských i medzinárodných súťažiach v hudobnom odbore   7 pedagógov so svojimi 
žiakmi, 1 gitarové kvarteto,  1 súbor ľudovej hudby, 1 dychový orchester a 1 spevokol. 
 
 
1. Pedagóg: Mgr.art. Terézia Mardiaková 
 
Celoslovenská prehliadka mladých gitaristov 2013. ZUŠ E. Suchoňa Bratislava, 
13.11.2013.  
Tereza Kotrbčíková – zlaté pásmo, Martin Iványi – strieborné pásmo.  
 
Zahrajte mi muzikanti. Krajská súťažná prehliadka hudobného folklóru detí Bratislavského 
kraja. 13.4.2014 
Črip, Kategória: detská ľudová hudba, diplom a  postup na celoštátnu súťažnú prehliadku 
Tereza Kotrbčíková, FS Črip, Kategória: sólisti inštrumentalisti, diplom a postup na 
celoštátnu súťažnú prehliadku. 
 
Vidiečanova Habovka. Celoštátna súťažná prehliadka detského  hudobného folklóru.  
6. -7.6.2014. 
Črip, Kategória: detská ľudová hudba, diplom za zlaté pásmo 
Tereza Kotrbčíková, FS Črip, Kategória: sólisti inštrumentalisti, diplom za zlaté pásmo.  
 
Handlovské gitary 2014. Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru. 12.-13.6.2014. 
Gitarové kvarteto: Čekovská Stanislava, Kotrbčíková Tereza, Iványi Martin, Iványi Tomáš – 
2. miesto. 
 
 
2. Pedagóg: Mgr.art. Matej Vrábel 
 
Dni Miloša Ruppeldta. Súťaž ZUŠ v komornej hre pre klavírne duá. Bratislava. 3.12.2013.  
Súrodenci Viera a Tomáš Duchoslavovci - 1. miesto v III. kategórii. 
Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav. 
 
Schneiderova Trnava. Celoslovenská interpretačná  súťaž žiakov ZUŠ v 4-ručnej hre na 
klavíri. 20.3.2014.    
Súrodenci Viera a Tomáš Duchoslavovci, zlaté pásmo v 4. kategórii.  
Diplom za najlepšiu interpretáciu skladby J. Cikker: Dupák op. 31 č. 1 
 
Nitrianska lutna.  Celoslovenská súťaž, hra na klavíri. Nitra. 16.5.2014. 
Samuel Zeman – 3. miesto., Viera Duchoslavová – 3. miesto.  
 
 
3. Pedagóg: Miroslav Rajt 
 
Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ. 22.-24.11.2013. Bratislava. 
Kristína Duchoslavová – strieborné pásmo, II. kat. Miroslav Rajt – diplom za vzornú prípravu 
žiačky. 
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4. Pedagóg: Mgr.art. Zuzana Rahlová 
 
Violončelová jeseň v Modre. Celoslovenská súťaž v hre na violončele. 21.-23.11.2013. 
Kvido Pokluda - strieborné pásmo, I. kat. 
Agáta Škrabanová - strieborné pásmo, I. kat. 
Eliška Moravčíková - strieborné pásmo II. kat. 
 
 
5. Pedagóg: Mgr. art. Katarína Melišková 
 
Malokarpatský slávik 2014. Súťaž spevákov amatérov – populárne piesne. Budmerice 
22.3.2014. 
Sára Mackovičová – postup do finálového kola. 
 
 
6. Pedagóg: Mgr. Júlia Pokludová, PhD 
 
Bratislava spievaj! Prehliadka (nesúťažná) detských a mládežníckych speváckych zborov. 
15.5.2014. Spevokol ZUŠkárik.  
 
 
7. Pedagóg: Mgr. Vladimír Dianiška 
 
Zlota lira 2014. XXIII Medzinárodný festival dychových orchestrov. Rybnik (Poľsko). 13.-
15.6.2014. Dychový orchester FOR Bratislava – zlaté pásmo, celkové druhé miesto 
z jedenástich orchestrov.  
 
 
 V školskom roku 2013 – 2014 mimoriadne reprezentovalo našu ZUŠ na 
celoslovenských i medzinárodných súťažiach vo výtvarnom odbore 11 žiakov z tried 2 
pedagogičiek. 
 
 
1. Pedagóg: Mgr. Táňa Kuzmová 
 
Vždy zelené, vždy modré. 17. ročník  medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže.  
Poľsko – Toruń. 2013. 
Veronika Kollárová - diplom 
Pedagogička – diplom za prípravu kolekcie prác žiakov na súťaž. 
 
Slovensko, krajina v srdci Európy. 5. ročník celoslovenskej výtvarnej prehliadky, Motto: 
Pocta Cyrilovi a Metodovi, org. SUŠSV, Sklenárova 7, Bratislava. 
Dominika Kummerová – 3. miesto, II.A kat. 
 
Bratislava, moje mesto. Výtvarná súťaž, ktorú organizovala Mestská knižnica v Bratislave. 
Jún 2014. 
Adela Biloruská - 1. miesto,  2. kat. 
Martina Špačková - 2. miesto, 2. kat. 
 
Vesmír očami detí. Výtvarná súťaž,  Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, máj 2014. 
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Simona Petrová – 1. miesto, 1. kat.  
Simona Špačková – 2. miesto, 4. kat. 
Veronika Šramková- diplom, 4. kat. 
Ján Valent – diplom, 5. kat. 
Filip Kakas – diplom, 5. kat. 
 
 
2. Pedagóg: Akad. soch. Anna Horváthová 
 
Vesmír očami detí. Výtvarná súťaž,  Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, máj 2014. 
Terézia Patschová – diplom, 5. kat. 
Magdaléna Seidmannová – diplom, 5. kat. 
 
 
 
IV. Aktivity školy/ŠZ 
 
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, ktoré 
organizovala škola/ŠZ v školskom roku 2013/2014 
  

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

   

9 x Interné koncerty  v šk r. 
2013/2014. KS ZUŠ 

159 žiakov 
+72 pedag. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov.  

27.9.2013 Div. predstavenie: 
Pyžamo pre šiestich 

Súbor 
Forbína + 1 
pedag. 

Verejná prezentácia žiakov LDO a pedagógov 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov 

4.10.2013 Husľový Workshop 
pod vedením Márie Hrnčiarovej. 
ZUŠ a RZ pri ZUŠ 

16 ž. + 5 
ped. 

Elementárne návyky v hre na husliach. Pre 
pedagógov a žiakov v hre na husliach. 

24.10.2013 Bábkové 
predstavenie pre ZŠ Budatínska, 
BA. 

6 ž.+1 ped. Verejná prezentácia žiakov LDO a pedagógov 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov 

4.11.2013 Portréty 
KS ZUŠ 

15 ž.+8 ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
propagácia súčasnej hudby  

6.11.2013 Jesenné múzy 
v Primaciálnom paláci 

40 ž. + 17 
ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

27.11.2013 Koncert na počesť 
Cyrila a Metoda. 
Kostol Ducha sv. v DNV 

58 ž. 
+ 19 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

10.12.2013 Vianočný vinš.  
Istra Centrum. 

43 ž. 
+ 8 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

11.12.2013 Muzikál Pinocchio. 
DK Dúbravka 

90 ž. 
+26 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

14.12.2013 Muzikál Pinocchio. 
DK Dúbravka 

90 ž. 
+26 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

15.12.2011 Predstavenie LDO 
pre ZŠ v DNV. Istra Centrum 

12 ž. 
+ 1 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 
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2.12.2013 Verejný koncert.  
MiÚ Vajnory. 

17 ž. 
+ 2 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov 
elokovaného pracoviska ZUŠ, sebarealizácia 
a motivácia žiakov 

18.12.2013 Vianočné dielne 
v ZUŠ. 

124 ž. + 34 
ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

16.1.2014 Predstavenie LDO pre 
ZŠ v DNV. Div. sála ZUŠ 

16 ž. 
+ 1 ped. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

25.1.2014 1. Ples ZUŠ. 
IstraCentrum 

48 ž. 
 + 23 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

14.2.2014 Muzikál Pinocchio. 
DK Dúbravka 

90 ž. 
+ 26 ped. 

 Dve verejné prezentácie žiakov a pedagógov 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov 

13.3.2014 Koncert populárnej 
hudby. Istra Centrum 

43 ž. 
+ 16 ped.. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

16.3.2014 Koncert orchestra 
FOR Bratislava.  Istra Centrum. 

28 ž. + 4 
ped. 

Verejná prezentácia žiakov dych. orchestra FOR 
Bratislava a pedagógov ZUŠ 

19.3.2014 Barokový koncert 
„329“  spojený s výstavou VO. 
KS ZUŠ 

25 ž. +13 
ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

26.3.2014 Koncert ku dňu 
učiteľov. 
MKCHS v DNV 

31 pedag. Prezentácia pedagógov ZUŠ, motivácia žiakov. 

2.4.2014 Koncert súčasnej 
hudby s hosťom Ľ. Bernáthom. 
KS ZUŠ 

17 ž. 
+ 8 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
propagácia súčasnej hudby 

29.4.2014 Výchovné koncery pre 
žiakov MŠ a ZŠ v DNV. ZUŠ 

41 ž. 
 + 12 ped. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

30.4.2014 Výchovné koncery pre 
žiakov MŠ a ZŠ v DNV. ZUŠ 

45 ž. + 15 
ped. 

Prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

7.5.2014 Deň otvorených dverí v 
ZUŠ. 

128 ž.  
+ 39 zamest. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

12.5.2014 Tanečný workshop 
s Laci Strikeom. ZŠ Bukovčana 
3, elok. pracovisko ZUŠ 

23 ž. 
+ 2 ped. 

Elementárne návyky a zručnosti v modernom 
tanci – hip-hop a i. pre pedagógov a žiakov 
v tanečnom odbore. 

13.5.2014 Koncert ku Dňu 
rodiny. Istra Centrum 

82 ž. 
+12 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

16.5.2014 Muzikál Pinocchio. 
DK Dúbravka 

90 ž. 
+26 ped. 

 Dve verejné prezentácie žiakov a pedagógov 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov 

21.5.2014 Otvorená hodina pre 
absolventov klavíra s ped. M. 
Vrábelom. KS ZUŠ 

5 ž.+6 ped. Práca s hudobným materiálom – výraz, 
dynamika, technika hry.  

26.5. 2014 Vernisáž yýstavy prác 
žiakov VO ZUŠ. Múzeum 
kultúry Chorvátov na Slovensku 
v DNV 

13 ž.+9 ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

26.5.-4.6.2014 Výstava prác 
žiakov VO ZUŠ. Múzeum 
kultúry Chorvátov na Slovensku 
v DNV 

Žiaci VO + 3 
ped.  

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 
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28.5.2014 Môj prvý koncert. 
KS ZUŠ 

11 ž.+9 ped. Verejná prezentácia najmenších žiakov 
a pedagógov ZUŠ, sebarealizácia a motivácia 
žiakov 

1.6.2014 Koncert ku Dňu detí. 
MKCHS v DNV 

6 ž.+6 ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ 
v spolupráci s orchestrom ZOE, sebarealizácia 
a motivácia žiakov  

4.6.2014 Divadelné predstavenie 
pre žiakov ZŠ v DNV.  DS ZUŠ 

12 ž. 
+ 1 ped. 

Verejná prezentácia žiakov LDO a pedagóga 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov 

4.6.2014 Absolventský koncert. 
Zichyho palác 

23 ž.  
+ 13 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

5.6.2014 Divadelné predstavenie 
pre žiakov ZŠ v DNV. DS ZUŠ 

11 ž. 
+ 1 ped. 

Verejná prezentácia žiakov LDO a pedagóga 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov 

11.6.2014 Interný absolventský 
koncert. KS ZUŠ 

8 ž.+8 ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

18.6.2014 Ahoj prázdniny!  
DK Dúbravka 

83 ž. 
+11 ped. 

Záverečné vystúpenie žiakov a pedagógov  TO 
ZUŠ. Hosť: tan. skupina L. Strikea a žiaci HO 
ZUŠ. 

20.6.2014 Čaro rozprávok.  
DS ZUŠ. 

 18 ž. 
+ 2 ped. 

Verejná prezentácia žiakov LDO a pedagógov 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov 

25.6.2014 Odovzdávanie 
absolventských vysvedčení 
a ocenení žiakom ZUŠ. 
Areál ZUŠ 

2 ž. + 3 ped. Program  vrámci podujatia. 

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie 
žiakov 

Vždy zelené, vždy modré. 17. 
ročník  medzinárodnej výtvarnej 
súťaže detí a mládeže.  
Poľsko – Toruń. 2013. 
 

7 ž.+3 ped. Veronika Kollárová - diplom 
Ped. T. Kuzmová 

20.-21.10.2014 Festival Eugena 
Suchoňa. Pezinok 

1 ž. 
+ 2 ped. 

Verejná prezentácia žiaka ZUŠ T. Duchoslava, 
oceneného na súťažiach v šk. roku 2012/2013. 

12.10.2013 Jablkové hodovanie. 
Org.: BSK, IstraCentrum 

32 ž.+ 4 ped. Verejná prezentácia žiakov vo FS Črip a dych. 
orch. FOR BA  a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov. 

15.10.2013 Kytica pozdravov. 
Org. Bratislava, hl. mesto SR 

22 ž.  
+ 3 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

16.10.2013 Koncert pre seniorov 
Org. Klub dôchodcov v Dev. 
Novej Vsi  

10 ž.  
+ 5 ped. 

Kultúrny program  vrámci podujatia. Verejná 
prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 

Slovensko, krajina v srdci 
Európy. 5. roč. celoslovenskej 
výtvarnej prehliadky, Motto: 
Pocta Cyrilovi a Metodovi, org. 
SUŠSV, Bratislava. 

8 ž. +3 ped. Dominika Kummerová – 3. miesto, II.A kat. 
Ped. T. Kuzmová 

6.11.2013 Fotofórum,  
Org. MKCHS v DNV 

4 ž.+ 1 ped. Kultúrny program  vrámci podujatia. Verejná 
prezentácia žiakov a pedagóga ZUŠ, 
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13.11.2013 Celoslovenská 
prehliadka mladých gitaristov 
2013. ZUŠ E. Suchoňa 
Bratislava.  

3 ž. + 1 ped. Tereza Kotrbčíková – zlaté pásmo,  
Martin Iványi – strieborné pásmo.  
Ped. T. Mardiaková 

16.11.2013 Koncert žiakov ZUŠ. 
Org. Zväz telesne postihnutých. 

2 ž. 
+ 3 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

21.-23.11.2013 Violončelová 
jeseň v Modre. Celoslovenská 
súťaž v hre na violončele.  

3 ž. + 2 ped. Kvido Pokluda - strieborné pásmo, I. kat. 
Agáta Škrabanová - strieborné pásmo, I. kat. 
Eliška Moravčíková - strieborné pásmo II. kat. 
Ped. Z. Rahlová 

22.-24.11.2013 Celoslovenská 
prehliadka sólovej hry na 
cimbale žiakov ZUŠ. Bratislava. 
 

1 ž. + 1 ped. Kristína Duchoslavová – strieborné pásmo, II. 
kat. Ped. Miroslav Rajt – diplom za vzornú 
prípravu žiačky. 
 

24.11.2013 Katarínsky koncert. 
Org. IstraCentrum 

23 ž. 
+ 3 ped. 

Verejná prezentácia žiakov dych. orchestra FOR 
Bratislava a pedagógov ZUŠ. 

30.11.2013 Vianočné trhy.  
Org. Častá. 

18 ž. 
+ 4 ped. 

Verejná prezentácia žiakov dych. orchestra FOR 
Bratislava a pedagógov ZUŠ. 

3.12.2013 Dni Miloša 
Ruppeldta. Súťaž ZUŠ 
v komornej hre pre klavírne duá. 
Bratislava.  

2 ž.+ 1 ped. Súrodenci Viera a Tomáš Duchoslavovci - 1. 
miesto v III. kategórii. 
Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký 
prejav. Ped. M. Vrábel 

6.12.2013 Predstavenie knihy. 
MKCHS a Matica slovenská v 
DNV 

4 ž.+1 ped. Kultúrny program  vrámci podujatia. Verejná 
prezentácia žiakov a pedagóga ZUŠ, 

7.12.2013 Vianočná ulička 
v Dev. Novej Vsi.  
Org. IstraCentrum 

21 ž. 
+ 2 ped. 

Verejná prezentácia žiakov dych. orchestra FOR 
Bratislava a pedagógov ZUŠ. 

15.12.2013 Vianočné dielne 
v Justiho sieni. Org. Bratislava, 
hl. mesto SR 

2 ped. Verejná prezentácia prác žiakov a pedagógov 
ZUŠ, 

18.12.2013 Verejný koncert. 
Kaisersaal, Wien 

2 ž.  
+ 1 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagóga ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

8.2.2014 Ples ZŠ I. Bukovčana. 
Org. ZŠ a RZ pri ZŠ 

17 ž.+ 2 ped. Kultúrny program  vrámci podujatia. Verejná 
prezentácia žiakov FS Črip a TO ZUŠ. 

13.2.2014 Karneval. 
Org. IstraCentrum a ZUŠ 

42ž.+18 ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

20.3.2014 Schneiderova Trnava. 
Celoslovenská interpretačná  
súťaž žiakov ZUŠ v 4-ručnej hre 
na klavíri. 
 

2 ž. + 1 ped. Súrodenci Viera a Tomáš Duchoslavovci, zlaté 
pásmo v 4. kategórii.  
Diplom za najlepšiu interpretáciu skladby J. 
Cikkera: Dupák op. 31 č. 1 
Ped. M. Vrábel 

22.3.2014 Malokarpatský slávik. 
Súťaž spevákov amatérov – 
populárne piesne. Budmerice  

2 ž. + 2 ped. Sára Mackovičová – postup do finálového kola. 
Ped. K. Melišková 

26.4.2014 Bratislava pre 
všetkých. Koncert na nádvorí 
Prim. Paláca a na Hlavnom 
námestí. Stánok. Autobus.    
Org. Hl. mesto SR Bratislava 

49 ž. 
+ 15 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 
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27.4.2014 Bratislava pre 
všetkých. Koncert 
v Primaciálnom paláci. Org. Hl. 
mesto SR Bratislava. 

17 ž. 
+ 14 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

30.4.2014 Stavanie mája. 
Org. IstraCentrum 

18 ž. 
+ 3 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

2.5.2014 Pietny akt pri 
pamätníku M. R. Štefánika. 
Org. Matica slovenská v DNV 

18 ž.+ 3 ped. Kultúrny program  vrámci podujatia. Verejná 
prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 

15.5.2014 Bratislava spievaj! 
Prehliadka zborov v Bratislave. 
Org. Únia speváckych zborov 
Slovenska 

17 ž. + 2 
ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov, zvýšenie 
kvality spev. zboru, popularizácia zboru. 

16.5.2014 Nitrianska lutna. 
Klavírna súťaž 

2 ž.+ 1 ped. Samuel Zeman – 3. miesto.,  
Viera Duchoslavová – 3. miesto.  

17.5.2014 Festival slov. nár. 
piesne. Org. Matica Slovenská v 
DNV 

24 ž. 
+ 5 ped. 

Verejná prezentácia žiakov a pedagógov ZUŠ, 
sebarealizácia a motivácia žiakov 

Vesmír očami detí. Výtvarná 
súťaž,  Slovenská ústredná 
hvezdáreň Hurbanovo, máj 
2014. 
 
 

7ž. + 2 ped. Simona Petrová – 1. miesto, 1. kat.  
Simona Špačková – 2. miesto, 4. kat. 
Veronika Šramková- diplom, 4. kat. 
Ján Valent, Filip Kakas – diplom, 5. kat. 
Ped. T. Kuzmová 
Terézia Patschová, Magdaléna Seidmannová – 
diplom, 5. kat. Ped. A. Horváthová 

1.6.2014 MDD. 
Org. IstraCentrum a neziskové 
org. v DNV 

14 ž.+3 ped. Program  vrámci podujatia. Verejná prezentácia 
žiakov a pedagógov ZUŠ, 

6.-7.6.2014 Vidiečanova 
Habovka. Súťaž folkl. súborov 

7 ž.+1 ped. Verejná prezentácia žiakov vo FS Črip 
a pedagóga ZUŠ. Zlaté pásmo. 

8.6.2014 Hodový koncert. 
Org. Farnosť v DNV a ZUŠ 

28ž.+11 ped. Verejná prezentácia žiakov dych. orchestra FOR 
Bratislava a pedagógov ZUŠ. 

11.6.2014 Spoločný koncert ZUŠ 
a Tanečného konzervatória Evy 
Jaczovej. Org. TK E. Jaczovej 

10 ž.+1 ped. Verejná prezentácia žiakov TO a pedagóga 
ZUŠ, sebarealizácia a motivácia žiakov. 

13.-15.6.2014 Zlota Lira. Súťaž 
v dych. hudieb v Poľsku. 

28 ž.+6 ped. Verejná prezentácia žiakov a pedagógov dych. 
orchestra FOR Bratislava. Zlaté pásmo. 

13.6.2014 Handlovská gitara 
2014. Súťaž. 

4 ž.+1 ped. Verejná prezentácia žiakov gitarového kvarteta 
a pedagóga ZUŠ. 2 miesto. 

28.6.2014 Promenádny koncert 
orch. FOR Bratislava. Org. 
Tarzánia v DNV 

23 ž. 
+ 3 ped. 

Verejná prezentácia žiakov dych. orchestra FOR 
Bratislava a pedagógov ZUŠ. 

Bratislava, moje mesto. 
Výtvarná súťaž. Org. Mestská 
knižnica v Bratislave. Jún 2014. 

7 ž. + 3 ped. Adela Biloruská - 1. miesto,  2. kat. 
Martina Špačková - 2. miesto, 2. kat. 
Ped. T. Kuzmová 

5.7.2014 Promenádny koncert 
orch. FOR Bratislava.  
Org. Častá 

23 ž.+ 3 ped. Kultúrny program  vrámci podujatia. Verejná 
prezentácia žiakov dych. orchestra FOR 
Bratislava a pedagógov ZUŠ. 

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

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

ZUŠ a RZ Istrijská, Mgr. 
art. Zuzana Rahlová, 
vedúca PK sláčikového 
oodelenia 

Husľový Workshop 
pod vedením Márie 
Hrn čiarovej zo ZUŠ 
P. Bohúňa z Dolného 
Kubína. 

Elementárne návyky v hre na 
husliach. Pre pedagógov 
a žiakov v hre na husliach. 

4.10.2013 

ZUŠ a RZ pri ZUŠ, Ars 
bratislavensis 

Muzikál Pinocchio Muzikálové predstavenie, do 
ktorého sa zapojili všetky 
odbory ZUŠ. 

11.12.2013 
14.12.2013 
14.02.2014 – 
2x 
16.05.2014 – 
2x 
 

ZUŠ a Rodič. združenie 
pri ZUŠ, Istrijská 22 

1. Reprezentačný ples 
ZUŠ 

Ples ako prostriedok zlepšenia 
klímy školy. Rodičia, priatelia 
a pedagógovia  ZUŠ. 

25.1.2014 

ZUŠ a RZ Istrijská, 
Ľubica Hasbachová – 
pedag. v TO ZUŠ 

Tanečný Workshop –
pod vedením Laciho 
Strikea. 

Elementárne návyky a zručnosti 
v modernom tanci – hip-hop 
a pod. pre pedagógov a žiakov 
v tanečnom odbore. 

12.5.2014 

Rodič. združenie pri 
ZUŠ, Istrijská 22. 
ARS Bratislavensis – 
grant. program hl. m. SR 
BA.  

Medzinárodná súťaž 
dychových orchestrov 
v Poľsku „Zlota Lira.“  

Verejná prezentácia žiakov 
a pedagógov dych. orchestra 
FOR Bratislava na 
medzinárodnej súťaži. Vyhrali 
zlaté pásmo 

13.-15.6.2014 

Rodič. združenie pri 
ZUŠ, Istrijská 22. 
PPP projekt – grant. 
program hl. m. SR BA. 

Tanečný galavečer 
„Ahoj prázdniny!“ 

Žiaci Tanečného odboru ZUŠ, 
príprava a ušitie kostýmov na 
tanečný galavečer, ktoré môžu 
žiaci využiť aj na iné podujatia. 

Február 2014 – 
18.6.2014 

Rodič. združenie pri 
ZUŠ, Istrijská 22. 
PPP projekt – grant. 
program hl. m. SR BA.  

Letný hudobný tábor 
pre žiakov ZUŠ.  

 Žiaci ZUŠ zo  všetkých odborov.  
Aktívny relax v ŠvP Kľačno, 
spoločenské a športové vyžitie, 
príprava na nový šk. rok. 

18.-23.8.2014 

 
Neúspešné projekty sa škole v školskom roku 2013/2014 vyhli. 
  
 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
Na škole nebola inšpekcia. 
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VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ/CVČ  
 
V období 2013/2014 nebola v škole finančná kontrola. 
 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Z hľadiska budovy na Istrijskej 22 a jej údržby sme opravili z vlastného rozpočtu vstup do 
školy tak, aby bol bezbariérový, aby nebol šmykľavý. Z bezpečnostného hľadiska bolo 
pridané zábradlie.  
Pretrváva však zlý stav budovy, opotrebovanosť, staré okná a dlažby a nedokončenosť čo sa 
týka podkrovia. V zlom stave sú strechy a vykurovací systém. Tento stav napriek 
informovaniu zriaďovateľa trvá už cca 10 rokov.  
Vlastníkom budovy je Bratislava, hlavné mesto SR, zriaďovateľ školy. Budova je využitá, 
z hľadiska použiteľných kapacít na 100%. V prípade jej dostavby a rekonštrukcie všetkých jej 
traktov by bolo možné „stiahnuť“ vyučovanie z elokovaných pracovísk. Rekonštrukcia by 
mohla byť nápomocná k ďalšiemu skvalitneniu výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä ak by 
sa odhlučnili niektoré učebne a nedochádzalo by k vzájomnému zvukovému rušeniu VVP 
v susedných učebniach. Tiež by bolo možné vytvoriť kvalitnejšie odborné učebne. Chýbajú 
priestory na skúšanie školských orchestrov, ktoré by neovplyvňovali vyučovanie v priľahlých 
priestoroch. Školský vzdelávací program je založený práve na podpore orchestrálnej 
a súborovej hry. Napriek tejto skutočnosti dosahujú pedagógovia veľmi kvalitné výsledky. 
Špeciálne skúšobne pre orchester a súbory s patričným vybavením by ešte viac skvalitnili 
výsledky týchto hudobných telies, z ktorých už teraz niektoré úspešne reprezentujú školu, 
mesto i Slovensko v zahraničí.  
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy/ŠZ v roku 
2013 

i) Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 313 976 
ii)  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 56 329 
iii)  Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 4 115  boli použité: 4 115 
iv) Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 0 
v) Iné finančné prostriedky: 0 

 
IX. Ciele, ktoré si škola/ŠZ určila v koncepcii rozvoja školy/ŠZ na školský rok 2013/2014 
a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
CIELE A ÚLOHY  
 
Personálna oblasť 
 
V personálnej oblasti bol optimalizovaný stav pedagogických zamestnancov s prihliadnutím 
na počet žiakov a priestorové možnosti školy, vrátane elokovaných pracovísk v predmetových 
komisiách hra na klavíri, gitare.   
 
Výchovno-vzdelávací proces (VVP) 
 
Permanentne sa aktualizuje školský vzdelávací program, s prihliadnutím na vývoj povinne 
voliteľných predmetov a ich prienikom s ďalším vyučovaním v ZUŠ. (Pozn.: Osobne si 
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myslím, že tu dochádza k obrovskej byrokratickej záťaži pedagógov, vzhľadom k VVP v ZUŠ. 
Žiaľ, teoretici, nemyslím tým učiteľov hudobnej náuky, ale tých, ktorý tento, tzv. reformný 
proces, spustili, majú u nás stále veľké slovo. Celý vývoj speje opačným smerom, od tvorivého 
učiteľa k učiteľovi, ktorý bude učiť podľa pokynov. Možno pre iné typy je tento trend dobrý, 
určite však nie pre umelecké školy, kde je ozaj potrebný individuálny prístup k žiakovi. ) 
  Učebňa tanečného odboru bola vybavená novým baletizolom, klávesové oddelenie, 
vďaka zriaďovateľovi novým pianínom a všetky odbory boli zabezpečené potrebnými 
učebnými pomôckami, hudobnými nástrojmi, či potrebným materiálom. Na tejto podpore 
VVP sa významnou mierou podieľa rodičovské združenie pri ZUŠ.  
V školskom roku bol úspešne  realizovaný muzikál Pinocchio, v ktorom účinkovalo cca 100 
žiakov. Na jeho realizácii sa finančnou podporou okrem rodičovského združenia podieľal aj 
grantový program Ars Bratislavensis a aj individuálne rodičia školy. Muzikál mal dve 
premiéry a 4 reprízy. 
O ďalších výsledkoch VVP informujeme v predošlých kapitolách o aktivitách školy 
a projektoch, do ktorých sa škola zapojila. 
 
Interiér a exteriér budovy školy 
 
  Podarilo sa odstrániť niektoré lokálne závady, menšie zatekania, vyčistenie odkvapov, 
vstupný priestor do školy.  
Žiaľ opäť sa nenašli finančné prostriedky na tak nutnú rekonštrukciu celej budovy, ktorá je vo 
veľmi zanedbanom stave. Okná, strechy, kúrenie, celkový interiér školy – tu sú žiadúce 
investície, ktoré môže uskutočniť iba zriaďovateľ školy a vlastník budovy. Podrobnejšie 
nerozpisujem nedostatky, nakoľko sú totožné so stavom budovy, ktorý opisujem už niekoľko 
rokov. Tieto správy sú aj na webovej stránke školy.  
 
 
X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2013/2014, 
a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 
vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2014/2015 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 

• VVP – jeho výsledky 
• muzikalita žiakov HO 
• kvalitné pedagogické zloženie 
 

 
 
 
 
 

SLABÉ STRÁNKY 
• budova, jej opotrebovanosť  
• priestorové vybavenie 
• finančná poddimenzovanosť 
• byrokracia 

PRÍLEŽITOSTI 
• vytváranie súborov (hudobných, tanečných, 

divadelných) 
• vytváranie multižánrových projektov 

 
 
 
 
 

RIZIKÁ  
• pôsobenie na hrane kapacít budovy 
• odchod pedagógov do škôl, kde majú lepšie 

priestorové vybavenie 
• odchod žiakov – rovnaký dôvod ako 

u pedagógov 
• riziká havárií, ktoré môžu negatívne 

ovplyvniť VVP 

 
 



 197

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): Na stredné umelecké školy sa nehlásil nikto. 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí (meno žiaka, 
názov školy): Na vysoké umelecké školy sa nehlásil nikto. 
 
XI.  Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
Nemali sme kontrolu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  
Nadštandardné vybavenie máme v niektorých učebniach, ktoré ešte nie sú poškodené 
neinvestovaním do opráv a rekonštrukcie budovy. Máme niekoľko odborných učební, ktoré 
sú patrične vybavené a zariadené, či z hľadiska interiéru, ako aj z hľadiska učebných 
pomôcok (napr. hudobná náuka, divadelná miestnosť – zdieľaná aj odborom multimediálnej 
a audiovizuálnej tvorby, koncertná sála, učebne pre HO, VO, TO). Aj v týchto učebniach však 
požadovanú úroveň znižujú napr. staré okná a pod. 
 
2. Spolupráca školy  
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  
Väčšina podujatí sa uskutočnilo najmä vďaka spolupráci s rodičmi a ich podpore. Bez 
nich by tento „život školy“ bol veľmi prázdny a chudobný. Zrejme by sa obmedzil len na 
vyučovanie a interné koncerty. Ale aj to vyučovanie je závislé na podpore rodičov. Hudobné 
nástroje a učebné pomôcky a ich údržba, či opravy,  sú z veľkej miery „kryté“ z prostriedkov 
rodičovského združenia. Dokonca aj „školné“,  ktoré sme kedysi mohli využiť iba na nákup 
učebných pomôcok a hudobných nástrojov, či inej potrebnej techniky (PC, kamery,  zvuková 
technika a pod.“ sa už využíva na úhrady faktúr a náklady spojené s chodom budovy.    
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami. 
 
Škola má veľmi dobré skúsenosti so spoluprácou s vyššie spomenutým Rodičovským 
združením pri ZUŠ, ale spolupracuje aj s ďalšími organizáciami čí inštitúciami. Napr.: 
Bratislava hlavné mesto SR, MČ BA - DNV ako aj v BA - Vajnory, s farským úradom v MČ 
DNV, so školami a pod. Spolupracujeme s kultúrnymi, spoločenskými i vzdelávacími 
inštitúciami. Vytvárame pre ne programy, ony nám zas poskytujú priestory na realizáciu 
našich programov, prípadne vytvárame spoločné podujatia. Podrobnejšie viď aktivity 
a projekty. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
 
Škola spolupracuje so zriaďovateľom, sme ústretoví jeho potrebám a požiadavkám, je to 
prirodzené. Aj táto spolupráca je zdokumentovaná v aktivitách a projektoch. 
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Správa  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej 

školy Jána Albrechta, Topoľčianska 15 v Bratislave za školský rok 2013/2014 
 
 
I. Základné informácie o škole 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola Jána Albrechta 
Adresa: Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/63835035 
fax: 02/63835035 www.zusjalbrechta.eu 
e-mail: zusjalbrechta@gmail.com 

 
b)Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: Lucia Celecová 
Volebné obdobie: 1.7.2014 – 30.6.2019       
Ďalší vedúci zamestnanci školy: 
1. Mgr. art. Katarína Juríková – zástupca pre hudobný odbor  
2. Mgr. art. Helena Balážová – zástupca pre tanečný, výtvarný, audio-multimediálny  a literárno – 
dramatický odbor, štatutárny zástupca 
 
c)Údaje o rade školy  
Členovia RŠ  
Ing. arch. Jarmila Miháliková - Žákovská, architektka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov 
školy, zvolená predsedkyňa RŠ 
JUDr. Vladimír Janák, advokát, zvolený zástupca rodičov žiakov školy 
MUDr. Adriana Kollerová, lekárka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy 
PhDr. Ľudmila Farkašovská, delegovaná zástupkyňa obce 
MUDr. Viktória Just, lekárka, zvolená zástupkyňa rodičov žiakov školy 
Doc. PhDr. PaedDr. Karel Orban, PhD., vedúci Katedry žurnalistiky, delegovaný zástupca 
inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní v ZUŠ J. 
Albrechta 
Mgr. Oliver Kríž, poslanec MZ MČ Petržalka, delegovaný zástupca obce 
Jana Panáková, zamestnankyňa oddelenia školstva, delegovaná zástupkyňa obce 
Mgr. art. Vencislava Ilievska, učiteľka, zvolená zástupkyňa pedagogických zamestnancov 
Martin Vyskočil, učiteľ, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 
Ľubica Lietavová, tajomníčka školy, zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov 
 
Ustanovujúca rada školy sa uskutočnila dňa 13.5.2014. Boli zvolení nasledovní členovia 
Rady školy: 
1.Ľudmila Farkašovská 
2.Vladimír Janák 
3. Jana Panáková 
4. Juraj Monsberger 
5. Adriana Kollerová 
6. Vencislava Ilievska 
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7. Martin Vyskočil 
8. Viktória Just 
9. Diana Štrofová 
10. Zora Hudíková 
11. Zlatica Havlíková 
Za zvolenú zástupkyňu  rodičov žiakov školy a predsedkyňu Rady školy bola zvolená MUDr. 
Viktória Just. 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2013/2014: 
10.10.2013 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Správa 
o hospodárení za rok 2013, Schválenie Školského vzdelávacieho programu – 2. ročník druhej 
časti prvého stupňa, schválenie Ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov, schválenie Kariérových pozícií, oboznámenie s návrhom rozpočtu, 
vyhodnotenie koncepčného zámeru školy, informácie o materiálno-technickom zabezpečení 
školy, informácie o haváriách školy, príprava školského roka 2013/2014,  oboznámenie 
s aktivitami a projektmi školy na rok 2013/2014 
11.3.2014 - Voľby zástupcov nepedagogických zamestnancov  
17.3.2014 - Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov  
19.3.2014 – 17.00 - Voľby zástupcov rodičov žiakov školy 
19.3.2014 - 18.00 - Opakované voľby zástupcov rodičov žiakov školy 
16.6.2014 – Konkurz na obsadenie funkcie riaditeľky ZUŠ, zhodnotenie výsledkov úspechov 
ZUŠ, ďalšie plánované projekty a aktivity školy  
 
d)Iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Gremiálna rada 
21.10.2013 – zhodnotenie medzinárodného projektu „Slovenské deti hrajú bulharskú hudbu“, 
príprava inventarizácie, spoločné podujatie s Dostihovou dráhou, pripravované koncerty a 
podujatia 
21.11.2013 – príprava galavečera pri príležitosti 25. výročia založenia ZUŠ, Inventarizácia, 
Tvorivé dielne v Justiho sieni, príprava iných podujatí a koncertov. 
13.1.2014 – príprava celoslovenskej súťaže „Slovenský detský Oskar“, Galavečer k 25. 
výročiu založenia ZUŠ, hospitačná činnosť, pripravované podujatia školy 
10.2.2014 – príprava SDO, Galavečer k 25. výročiu založenia ZUŠ, inventarizácia, školský 
karneval, výchovné koncerty v MŠ 
1.4.2014 – príprava SDO, rozpis absolventských skúšok a koncertov, 2 % z dane pre Do-Re-
Mi, spoločný koncert v Brne, veľkonočný koncert, prihlášky na súťaže – Klavírna Orava, 
Zlatý kľúčik 
2.6.2014 – Verejné záverečné koncerty na Hrade, záverečné Tanečné akadémie v DK 
Zrkadlový háj, premiéry LDO a ďalšie podujatia školy spojené so záverom školského roku, 
hodnotenie zamestnancov 
 
Umelecká rada 
3.9. 2013 – Schválenie Školského vzdelávacieho programu – 6. ročník, register žiakov, 
Učebné plány, Učebné osnovy, Kontrola dokumentácie, Čestné prehlásenia, Notový archív, 
25. výročie založenia ZUŠ.   
9.9.2013 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Správa 
o hospodárení za rok 2013, Pedagogicko-organizačné pokyny, Vnútroškolský a pracovný 
poriadok, Pracovné plány, Schvaľovanie plánov PK jednotlivých odborov, Kariérové pozície, 
Kontinuálne vzdelávanie pedagógov, 25. výročie založenia ZUŠ,  Projekty a organizačné 
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zabezpečenie plánovaných podujatí, Príprava medzinárodného projektu „Slovenské deti hrajú 
Bulharskú hudbu“. 
11.11.2013 – Požiadavky a plnenie ich záväzkov, plánované projekty a podujatia, plnenie 
učebných plánov a učebných osnov, príspevky do školského časopisu ZUŠkáčik, 
inventarizácia  
18.11.2013 – Štvrťročné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých odborov, zhodnotenie 
medzinárodného projektu „Slovenské deti hrajú bulharskú hudbu“, príprava projektov 
k príležitosti 25. výročia založenia ZUŠ a iných podujatí, hospitácie za 1. štvrťrok, 
zhodnotenie podujatí ZUŠ.  
20.1.2014 - Polročné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých odborov, schválenie Správy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok školského roka 2013/2014, pripomienky 
k Štátnemu vzdelávaciemu programu, plány práce na II. polrok školského roka, kontrola 
dokumentácie, príprava jubilejného koncertu v Brne.  
16.4.2014 – vyhodnotenie projektu Slovenský detský Oskar, plánované podujatia v rámci 
Bratislavy pre všetkých, ďakovné a pozdravné listy k 25. výročiu založenia ZUŠ  
16.6.2014 – Koncoročná klasifikácia žiakov, kontinuálne vzdelávanie – ukončenie, Školský 
vzdelávací program (2.ročník 2. časti I. stupňa) – príprava, príprava hodnotiacej porady 
a letného tábora City Camp. 
 
Pedagogická rada 
27.8.2013 – Pedagogicko-organizačné pokyny, Vnútro-školský a pracovný poriadok, 
Pracovné plány, schválenie Plánu práce ZUŠ, Plány práce predmetových komisií, Koncepčný 
zámer rozvoja školy, Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, schválenie 
Školského vzdelávacieho programu pre 6. ročník  
3.9.2013 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Správa 
o hospodárení za rok 2013, predbežné úväzky pedagógov, Triedna dokumentácia, školenie 
zamestnancov CO a BOZP 
9.9.2013 – Úväzky pedagógov, Osobný plán profesijného rastu pedagogického zamestnanca, 
Kariérové pozície, Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok, Databáza 
a register žiakov ZUŠ, Čestné prehlásenia. 
18.11.2013 – Klasifikácia žiakov za I. štvrťrok, zhodnotenie medzinárodného projektu 
„Slovensko a krajina tisícich jazier“ vo Fínsku, príprava celoslovenskej súťaže Musica 
Camerata Jána Albrecht 2012, plán podujatí a ich realizácia 
20.1.2014 – Polročné hodnotenie a klasifikácia žiakov, kontrola triednej dokumentácie, 
skúšky neklasifikovaných žiakov, schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. 
polrok školského roka 2013/2014, príprava Galavečera k 25. výročia vzniku ZUŠ a 
celoslovenskej súťaže „Slovenský detský Oskar“, informácia o iných plánovaných projektoch.  
4.2.2014 – Úväzky pedagógov, Správa o hospodárení za rok 2013, Správa o činnosti za I. 
polrok školského roka 2013/2014, Zborový spev pre žiakov, Výchovné koncerty a podujatia, 
Karneval. 
16.4.2014 - Hodnotenie a klasifikácia žiakov, vyhodnotenie projektu Slovenský detský Oskar, 
reprezentácia ZUŠ na podujatiach Bratislava pre všetkých, plánované podujatia 
16.6.2014 - Koncoročná klasifikácia žiakov, kontinuálne vzdelávanie – ukončenie, Školský 
vzdelávací program (2. ročník 2. časti I. stupňa) – príprava, príprava hodnotiacej porady, 
hodnotiace pohovory pedagogických zamestnancov školy, kontrola dokumentácie, letné 
aktivity. 
II. Údaje o žiakoch školy  
 
a) Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch (ZUŠ) 
Podľa výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2013 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 
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Prípravné štúdium: spolu – HO - 89, TO - 40 ,VO- 12, LDO- 3,z toho deti MŠ: 25 
 
Hudobný odbor: spolu - 340, I.- 160, II.- 36, ŠPD- 65 
z toho absolventi k 15.9.2013 Počet žiakov: 19 
rozšíreného štúdia HO: spolu - 6 
 
Tanečný odbor: spolu - 136, I.- 85, II.- 11, ŠPD- 0, 
z toho absolventi k 15.9.2013: Počet žiakov: 10 
rozšíreného štúdia TO: 0 
 
Výtvarný odbor:  spolu - 127, I.- 83, II.- 23, ŠPD- 4 
z toho absolventi k 15.9.2013: Počet žiakov: 3 
rozšíreného štúdia VO: 0 
 
Literárno-dramatický odbor : spolu - 49, I.- 38, II.- 8, ŠPD- 0 
z toho absolventi k 15.9.2013: Počet žiakov: 0 
rozšíreného štúdia LDO:  
 
AMT:  spolu – 30, I. st. – 26, II.- 4, ŠPD - 0 
z toho absolventi k 15.9.2013: Počet žiakov: 0 
Spolu stav k 15. 9. 2013: 682 
 
Novoprijatí žiaci v škol. r. k 15.9.2013: 
HO- 77 
TO- 25 
VO- 22 
LDO- 14 
AMT- 14 
 
Spolu stav k 30. 6. 2014: 696 
 
 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie  
Vyhodnotenie a komentár - I. polrok: 
Prípravný ročník absolvuje: 108 žiakov I. stupňa, 11 žiakov ŠPD 
Prospeli s vyznamenaním: 521 žiakov 
Prospeli: 14 žiakov 
Neklasifikovaní: 15 žiakov 
Podľa hlásených údajov na polročnej klasifikačnej porade v školskom roku 2013 / 2014 z 
celkového počtu  žiakov prospelo s vyznamenaním  77,9 % žiakov , prospelo  2,1 % žiakov 
školy a neklasifikovaných bolo 2,24 % žiakov ZUŠ.  
 
Vyhodnotenie a komentár - II. polrok: 
Prípravný ročník absolvuje: 139 žiakov I. stupňa, 12 žiakov ŠPD 
Prospeli s vyznamenaním: 515 žiakov 
Prospeli:  17 žiakov 
Neklasifikovaní: 13 žiakov 
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Podľa hlásených údajov na polročnej klasifikačnej porade v školskom roku 2013 / 2014 z 
celkového počtu žiakov prospelo s vyznamenaním  73, 99 % žiakov , prospelo 2,44 % žiakov 
školy a neklasifikovaných bolo 1,86 % 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 
2013/2014 
V školskom roku 2013/2014 sa začalo vyučovanie v štúdiu animovanej tvorby vo Výtvarnom 
odbore. V hudobnom odbore sa začalo vyučovanie nového predmetu Prípravný zborový spev 
a zborový spev, do ktorého sa zapojili žiaci aj z iných hlavných predmetov. Už v začiatkoch 
žiaci veľmi úspešne reprezentovali ZUŠ doma i v zahraničí. 
Nové študijné odbory v školskom roku 2013/2014 nevznikli. Vedenie školy sa snaží zveľadiť 
a rozvíjať všetky odbory stále na vyššej úrovni. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 
Počet pedagogických a nepedagogických zamestnanciov k 15.9.2013: 
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Nepedagogickí zamestnanci k 15. 9. 2013 
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Pedagogickí zamestnanci ZUŠ Jána Albrechta sú plne kvalifikovaní na vykonávanie 
pedagogickej činnosti. Mnohí sa kontinuálne vzdelávajú a dopĺňajú si vzdelanie podľa svojich 
možností. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 
 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukončilo 
Vzdelávanie 

trvá 
Vzdelávanie 

začalo 

Uvádzanie do praxe 2 

1PZ ukončil 
úspešne 
1 PZ ukončil 
neúspešne 

- 
1.10.2013-
24.6.2014 

Priebežné  4 
1 PZ – 
Angl.j.3.roč.- 
27.6.2014 

3PZ trvá september 2013  

Špecializačné inovačné - - - - 

Špecializačné kvalifikačné 10  trvá  

Vzdeláv. ved. pedag. zamest. 0 -   

Aktualizačné 1 november  2013 - 27.11. - 30.11.2013 

Doplňujúce pedagogické 
štúdium 

2 jún 2013 - - 

 
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. Okrem týchto druhov vzdelávania pedagógovia školy 
priebežne navštevujú aktualizačné vzdelávanie, ktoré poskytuje MPC v Bratislave. 
 
Pedagógovia Hudobného odboru 
- absolvovali v dňoch 26. 8. - 28. 8. 2013 Medzinárodný klavírny seminár EPTA. 
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- 1PZ ukončil v novembri 2013 aktualizačné vzdelávanie s názvom „Rozvoj umeleckých 
kompetencií učiteľov“ so záverečnou prezentáciou „Modely interaktívnej umeleckej 
pedagogiky“ (OZ „Šušlavá mušľa“ Prešov, miesto konania - Liptovský Mikuláš) 
- 1PZ sa zúčastnil Fóra pedagógov Vysokých umeleckých škôl konaného v Taliansku, 
následne vo Viedni, kde získal 1. miesto v Hre na klavíri v najvyššej kategórii  
- 1PZ sa zúčastnil v dňoch 30.11.- 1.12.2013 workshopu Hry na zobcovej flaute – Stará hudba 
– Markus Cahnhausen 
- 4 pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili prezentácie učebnice pre žiakov PŠ ZUŠ 
a workshopu „Krajina – hudba a jej obyvatelia“ na ZUŠ Kowalského v Bratislave 
- 1PZ sa zúčastnil odborného seminára dňa 8.3.2014 v priestoroch Konzervatória v Brne pod 
vedením prof. V. Horáka – „Smyčcová sobota Colours strings“ 
- 1začínajúci PZ – začal adaptačné vzdelávanie, ktoré ukončil neúspešne 
- 1 PZ ukončil 3. ročník jazykového kurzu Angličtiny na Štátnej jazykovej škole v Bratislave  
- 1 PZ – doktorandské štúdium VŠMU Bratislava – Hra na klavíri – Interpretačný pohľad na 24 
prelúdií Claude Debussy s prihliadnutím na novátorské prvky z oblasti harmónie a klavírnej sadzby 
- 2 PZ – kvalifikačné štúdium - Konzervatórium v Bratislave – Hra na klavíri, Skladba 

Pedagógovia so žiakmi hudobného odboru navštevujú rôzne hudobné podujatia a koncerty 
v rámci BHS, Bratislavy pre všetkých, koncertov Slovenskej filharmónie a Slovenského 
rozhlasu, Kultúrneho leta a i. 
 
Pedagógovia tanečného odboru:  
- ped. Mgr. art. Helena Balážová, Bc. Alžbeta Rosiarová, Mgr. art. Jana Bílková: 
- aktívna účasť na vzdelávacích seminároch KTT VŠMU: 
- ped. Mgr. art. Jana Bílková - doktorandské štúdium (externá forma), VŠMU, kontrahovanie 
dvoch ročníkov, dizertačná práca: „Tanec ako téma vo výtvarnom umení“, ukončené dňa 
25.6.2014 
Názov umeleckého výkonu: „Roztancované výtvarné diela zo zbierok SNG" 
dňa 24. 3. 2014 –verejné vystúpenie, príprava a prezentácia 
aktívna účasť na vzdelávacích seminároch KTT VŠMU: 
dňa 4., 5. a 7., 8. novembra 2013 
Marína Krutovskaya – Škola Klasičeskovo Tanca – Moskva, Teoretické a praktické semináre  
z metodiky klasického tanca, VŠMU - dňa 8. 11. 2013 
- Teoretické analýzy v tanečnom umení 2013 - prednáška s Noémie Delfgou z Goetheho 
Inštitútu v Mníchove, VŠMU - dňa 18.,20. a 21. novembra 2013 
- Teoretické analýzy v tanečnom umení pod vedením Rachel Straus The Juilliard School.  
- Teoretické semináre o osobnosti José Limona, jeho technike choreografiách a výučbe v  
súčasnosti. VŠMU /aj Rosiarová a Balážová/  - v dňoch 10.-13. decembra 2013 
- Teoretické analýzy v tanečnom umení 2013. Ryoko Kudo – bývala sólistka Limon Company  
- New York, semináre z techniky a fragmenty choreografií José Limona , VŠMU 
- účasť na: prednáške o prvom slovenskom choreografovi J. Zajkovi 
E. Gajdošová, I. Holováč (SND), december 2013, VŠMU 
Pedagógovia so žiakmi tanečného odboru navštevujú profesionálne i amatérske tanečné 
predstavenia. Taktiež organizujeme návštevy predstavení pre našich žiakov v SND / Labutie 
jazero, Luskáčik, Malý princ, Spiaca krásavica, Sylfída, Rómeo a Júlia. Navštívili sme 
vystúpenia súboru MT Bralen. 
Aj v tomto školskom roku sa pedagógovia spolu so žiakmi  zúčastnili Dňa otvorených dverí 
v Tanečnom konzervatóriu. / 24. 1. 2014/ kde žiaci, ktorí majú vážny záujem o ďalšie štúdium 
tanca boli preskúšaní. 
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Pedagógovia Výtvarného odboru:  
- točenie na hrnčiarskom kruhu a voľnej plastiky u prof. Rudavského, Fimotechnika, maľba, 
na hodváb, šperk, kováčstvo 
- 1 začínajúci PZ ukončil úspešne adaptačné vzdelávanie dňa 24.6.2014  
- 1 pedagogický zamestnanec (ďalej len PZ)– externé doktorandské štúdium Univerzita 
Konštantína Filozofa Filozofická fakulta v Nitre – Marketingová komunikácia a reklama – 
odbor: Masmediálne štúdiá   
-1 PZ – doktorandské štúdium na VŠMU Bratislava – Výtvarné diela s tanečnou tematikou 
v zbierkach SNG - odbor Tanečné umenie 
- 1 PZ – VŠVU Bratislava – Doplnkové pedagogické štúdium – 2. ročník  
- iné 
Pedagógovia literárno-dramatického odboru:  
- 2 PZ ukončili doplňujúce pedagogické štúdium v júni 2013 
Pedagógovia so žiakmi LDO navštevujú divadelné predstavenia v SND, Mestskom divadle, 
Bibiane a na VŠMU. 
Vedenie školy úspešne pracuje na osvete a vysvetľuje potrebu  kontinuálneho vzdelávania. 
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ: 
Pedagóg PhDr. Božena Dlháňová bola ocenená primátorom hlavného mesta Bratislava pri 
príležitosti Dňa učiteľov. 
Cenu Nadácie Intenda za pedagogické vedenie žiakov získali ped. Mgr. art. Zuzana Liptáková 
a ped. Mgr. Jozef Petríček.  
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠna celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
Členovia odborných porôt v súťažiach: 
Ped. Mgr. art. Vencislava Ilievska – člen poroty medzinárodnej klavírnej súťaže „Young 
virtuoso“ v Zahrebe (Chorvátsko) 
Ped. Michal Fedor, Dis. art. – člen poroty súťaže Zemplín Pop v Michalovciach (organizátor 
ZUŠ Michalovce)  
Ped. Mgr. art. Jana Bílková ArtD. – predseda predmetovej maturitnej komisie na Štátnom 
konzervatóriu na Tolstého ulici v Bratislave  
Ped. Darina Tóthová – člen poroty celoslovenskej súťaže „Talent roka“ v Dunajskej Strede 
 
b) IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola  

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Krst divadla „JA“, divadelná 
sála, 1.10.2013 

40 Oficiálne otvorenie školského divadla ZUŠ J. Albrechta herečkou 
Zuzanou Krónerovou 

Dostihová dráha so ZUŠ, 
20.10.2013 

40 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert hudby 20. a 21. storočia 
„Portréty“, koncertná sála ZUŠ, 
6.11.2013 

5 Prezentácia žiakov na verejnosti, koncert v rámci koncertného 
cyklu New Music for Kids and Teens 

Interný koncert, koncertná sála 
ZUŠ, 6.11.2013 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Výchovné koncerty pre MŠ 
Holíčska, Tupolevova, 
Jankolova, 3.12.2013 

70 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Interný koncert, koncertná sála 
ZUŠ, 4.12.2013 

23 Prezentácia žiakov na verejnosti 
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Mikuláš pre deti – ZUŠ J. 
Albrechta, 5.12.2013 

100 Spolupráca odborov, prezentácia žiakov na verejnosti 

Vianočný bazár, ZUŠ J. 
Albrechta, 6.12.2013 

 Prezentácia žiakov VO v ZUŠ spojená s predajom drobných 
výrobkov 

Výchovný koncert poľských 
študentov pre ZŠ Holíčska, 
8.11.2013 

70 Koncert v spolupráci s nadáciou Fundacja Cultura Animi 

Vianočný koncert žiakov ZUŠ, 
Zichyho palác, 11.12.2013 

29 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert bicích nástrojov, 
koncertná sála ZUŠ, 12.12.2013 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca so študentmi 
bratislavského Konzervatória 

Vianočné tvorivé dielne – 
„Návrat k remeslám“, ZUŠ J. 
Albrechta, 14.12. a 15.12.2013 

21 Výroba tradičných vianočných ozdôb zo slamy 

Vernisáž žiakov VO „Stopy“ – 
Justiho sieň, 20.1.- 26.1.2014 

40 Prezentácia žiakov na verejnosti, podujatie organizuje Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy 

Novoročný koncert žiakov, 
koncertná sála ZUŠ, 22.1.2014 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti, tematický koncert – valčíky, 
mazúrky, polonézy 

Recitál žiaka klavírneho 
oddelenia, Zichyho palác, 
28.1.2014 

2 Koncert v rámci podujatia Gala mladých talentov, prezentácia 
žiaka Mgr. art. J. Lindtnerovej - Michala Volarika 

Triedne prehrávky a otvorené 
hodiny všetkých pedagógov 
ZUŠ – január 2013 

340 Polročné koncerty a podujatia spojené s prezentáciou na konci I. 
polroka šk. roka   

Výchovné koncerty pre MŠ 
Dudova a MŠ Hlboká, koncertná 
sála ZUŠ, 6.2.2014 

20 Výchovno-vzdelávacia činnosť pre žiakov MŠ a prezentácia 
žiakov ZUŠ  

Výchovný koncert Rozprávka 
o sláčikovom kvartete pre 
Evanjelickú ZŠ a Evanjelické 
lýceum na Palisádach, koncertná 
sála ZUŠ, 11.2.2014 

2 Výchovno-vzdelávacia činnosť pre žiakov ZŠ a SŠ, výchovno-
vzdelávací projekt sláčikového oddelenia 

Karneval pre deti, ZUŠ J. 
Albrechta, 11.2.2014 

100 Vystúpenie žiakov ZUŠ, vytvorenie spolupráce rôznych odborov 

Koncert muzikálových, pop a 
filmových melódií, koncertná 
sála ZUŠ, 12.2.2014 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Spoločný koncert so študentmi 
Konzervatória, Konzervatórium, 
Tolstého 11, 19.2.2014 

23 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s Konzervatóriom 

Výchovné koncerty pre ZŠ 
Dudova a ZŠ Holíčska, 
koncertná sála ZUŠ, 13.2.2014 

15 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert „Priatelia hudby“, 
koncertná sála ZUŠ, 12.3.2014 

24 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Spoločný koncert so ZUŠ J. 
Kvapila, Besední dům Brno, 
9.4.2014 

18 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Galavečer k 25. výročiu ZUŠ J. 
Albrechta a Slovenský detský 
Oskar, sála činohry SND, 
14.4.2014  

120 Prezentácia žiakov na verejnosti, slávnostné odovzdávanie cien 
Slovenský detský Oskar v odbore AMT žiakom ZŠ, SŠ, 
Gymnázií a ZUŠ 

Veľkonočný koncert, koncertná 
sála ZUŠ, 16.4.2014 

42 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert súrodencov, koncertná 
sála ZUŠ, 29.4.2014 

45 Prezentácia žiakov na verejnosti, vytváranie kultúrno-
spoločenských vzťahov v rodine 

Školská súťaž žiakov HN I., 
ZUŠ J. Albrechta, 5.5.2014 

8 Prezentácia žiakov na verejnosti, vytváranie si pozitívov 
k predmetu Hudobná náuka, motivácia starších žiakov  
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Školská súťaž žiakov HN II., 
ZUŠ J. Albrechta, 6.5.2014 

13 Prezentácia žiakov na verejnosti, vytváranie si pozitívov 
k predmetu Hudobná náuka, motivácia mladších  žiakov  

„Kyti čka pre mamu“, koncertná 
sála ZUŠ, 6.5.2014 

35 Prezentácia žiakov na verejnosti, koncert pri príležitosti Dňa 
matiek 

Verejný absolventský koncert, 
Cikkerov dom, 14.5.2014 

26 Prezentácia absolventov HO na verejnosti, spolupráca 
s Cikkerovým domom 

Výchovné koncerty pre MŠ 
Strečnianska, Iľjušinova, 
Tupolevova a ZŠ Holíčska, 
koncertná sála ZUŠ, 26.5.2014 

20 Prezentácia žiakov na verejnosti, výchovno-vzdelávacia činnosť 
pre žiakov ZŠ a MŠ 

Slávnostný koncert, Hudobná 
sieň Bratislavského hradu, 
28.5.2014 

65 Koncert pri príležitosti 25. výročia založenia ZUŠ J. Albrechta, 
spolupráca so ZUŠ J. Kvapila v Brne, prezentácia žiakov na 
verejnosti 

„Stratený Adam“, divadelná sála 
ZUŠ, 9.6.2014 

 Prezentácia žiakov LDO na verejnosti (3. ročník), premiéra 
divadelnej hry v podaní žiakov LDO 

Slávnostné oceňovanie 
mimoriadnych žiakov, rozlúčka 
s absolventmi, koncertná sála 
ZUŠ, 10.6.2014 

34 Udeľovanie zvláštnej pochvaly riaditeľky mimoriadnym žiakom 
ZUŠ a slávnostné odovzdávanie vysvedčení absolventom školy 

Záverečný koncert, Hudobná 
sieň Bratislavského hradu, 
11.6.2014 

55 Koncert pri príležitosti 25. výročia založenia ZUŠ J. Albrechta, 
prezentácia žiakov na verejnosti 

Tanečná akadémia, DK 
Zrkadlový háj, 13.6.2014 

80 Prezentácia žiakov TO  na verejnosti, koncoročné vystúpenie 
žiakov TO 

Tanečná akadémia, DK 
Zrkadlový háj, 14.6.2014 

110 Prezentácia žiakov TO  na verejnosti, koncoročné vystúpenie 
žiakov TO 

Sústredenie žiakov LDO, 
Martin, 15.-17.6.2014 

10 Sústredenie žiakov LDO a príprava na premiéry predstavení 

Tematický koncert dychového 
oddelenia, koncertná sála ZUŠ, 
18.6.2014 

15 Prezentácia žiakov HO na verejnosti 

Inscenovanie detskej slovenskej 
poézie, divadelná sála ZUŠ, 
18.6.2014 

9 Prezentácia žiakov LDO  na verejnosti (PŠ a 1. ročník), premiéra 
divadelnej hry v podaní žiakov LDO 

„Čarovné narodeniny“, 
divadelná sála ZUŠ, 20.6.2014 

10 Prezentácia žiakov LDO  na verejnosti (2. ročník), premiéra 
divadelnej hry v podaní žiakov LDO 

„Tábor 16“, divadelná sála ZUŠ, 
23.6.2014 

10 Prezentácia žiakov LDO  na verejnosti (6. ročník), premiéra 
divadelnej hry v podaní žiakov LDO 

„Odovzdávanie filmových cien – 
4. ročník“, koncertná sála, 
25.6.2014 

30 Prezentácia žiakov AMT na verejnosti 

Škola sa zapája a prezentuje svoju výchovno - vzdelávaciu činnosť v rôznych oblastiach 
kultúrno – spoločenského života. 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 
 

Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Medzinárodný klavírny seminár 
EPTA – Konzervatórium 
v Bratislave, 26.-28.8.2013 

5 Vzdelávanie pre učiteľov klavírneho oddelenia HO 

Slávnostné otvorenie výstavy 
Galérie Karola Kálaya – 
Paneurópska VŠ, Tematínska, 
23.9.2013 

1 Prezentácia žiaka LDO na verejnosti 

Petržalské súzvuky F. Urbánka – 
Mestská knižnica Petržalka, 
27.9.2013 

3 Prezentácia žiakov na verejnosti 
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Jesenný hendikep – Dostihová 
dráha, 6.10.2013  

22 Prezentácia žiakov TO a HO na verejnosti 

Vystúpenie žiakov TO – 
Dostihová dráha, 20.10.2013 

25 Prezentácia žiakov TO na verejnosti 

Vernisáž žiakov VO – Dostihová 
dráha, 20.10.2013 

10 Prezentácia žiakov VO na verejnosti, výstava prác žiakov spojená 
s animáciou detských návštevníkov Dostihov, spolupráca 
s Dostihovou dráhou 

Vystúpenie žiakov HO – Cik - 
Cak centrum, 26.10.2013  

12 Prezentácia žiakov TO a LDO na verejnosti, program 
organizovaný Mestskou časťou Petržalka – uvítanie občanov do 
života 

„Galakoncert mladých talentov 
ZUŠ s R. Rikkonom“, Zrkadlová 
sieň Primaciálneho paláca, 
4.11.2013 

2 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca, 4.11.2013 

1 Prezentácia žiačky na verejnosti, koncert pri príležitosti 
diplomatickej návštevy bulharského prezidenta 

Vernisáž Bienále ilustrácií 
Bratislava 2013 – Miestna 
knižnica - Prokofievova 5, 
6.11.2013 

3 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Divadelné predstavenie žiakov 
LDO – „Majú nás/ť/“, Divadlo 
Ludus, 19.11.2013 

13 Prezentácia žiakov LDO na verejnosti, predstavenie v rámci 
Divadelného medzinárodného festivalu „Puberťák“ – 18. -
21.11.2013  

Koncert „Hviezdy a hviezdičky 
v hoteli Kempinski“ v rámci 
Schubert fest 2013 – Hotel 
Kempinski v Bratislave, 
7.12.2013 

29 Prezentácia žiakov HO na verejnosti, koncert organizovaný 
k príležitosti 185. výročia smrti F. Schuberta  

Vystúpenie žiakov v rámci 
Petržalských vianočných trhov, 
7.12.2013 

22 Prezentácia žiakov na verejnosti, podujatie organizované 
Mestskou časťou Petržalka 

Vystúpenie žiakov HO – „Od 
Adventu k Vianociam“, Dom 
kultúry Lamač, 9.12.2013 

4 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Koncert v BKI, Jesenského 7, 
9.12.2013 

2 Prezentácia žiakov na verejnosti, otvorenie výstavy bulharskej 
maliarky S. Bačvárovej 

Vianočná besiedka pre 
dôchodcov, Domov dôchodcov, 
Ružinov, 10.12.2013 

9 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Vystúpenie k príležitosti 20. 
výročia založenia Šp MND a G 
– Skalická 1, 13.12.2013 

9 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Vianočné tvorivé dielne, Justiho 
sieň, 15.12.2013 

12 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Vianočný program 
v Bratislavskej TV, 17.12.2013 

25 Prezentácia žiakov na verejnosti v médiách, vysielané počas 
celého vianočného obdobia  

Workshop na tému Hudobná 
náuka detí v PŠ typu A, ZUŠ 
Kowalského, 18.2.2014 

3 Účasť pedagógov Hudobnej náuky ZUŠ Jána Albrechta 

Koncert žiakov školy, DK 
Dúbravka, 21.2.2014 

10 Prezentácia žiakov TO na verejnosti 

Vystúpenie žiakov v DD Pri 
kríži, DD. Dúbravka, 7.3.2014 

13 Prezentácia žiakov na verejnosti, vystúpenie k príležitosti Dňa 
žien 

Vystúpenie žiakov ZUŠ, Cikcak 
centrum, 5.4.2014  

21 Prezentácia žiakov na verejnosti, programy pri príležitosti 
uvítania detí do života 

Koncert žiakov HO, Zrkadlová 
sieň Primaciálneho paláca, 
26.4.2014 

52 Prezentácia žiakov na verejnosti v rámci podujatia Bratislava pre 
všetkých 
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Vystúpenie žiakov HO, nádvorie 
Primaciálneho paláca, 26.4.2014 

17 Prezentácia žiakov na verejnosti v rámci podujatia Bratislava pre 
všetkých 

Vystúpenie žiakov TO, Hlavné 
námestie – pódium detí, 
26.4.2014 

45 Prezentácia žiakov na verejnosti v rámci podujatia Bratislava pre 
všetkých 

Tvorivé dielne žiakov VO, 
Hlavné námestie – stánok, 
26.4.2014 

20 Prezentácia žiakov na verejnosti v rámci podujatia Bratislava pre 
všetkých 

Vystúpenie žiakov TO, 
Dostihová dráha, Petržalka, 
27.4.2014 

29 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s Dostihovou dráhou 

Oslavy 10. výročia vstupu SR do 
EÚ, Hlavné námestie, 30.4.2014  

15 Prezentácia žiakov TO  na verejnosti 

Krstenie trávnika, Hlavné 
námestie, 2.5.2014 

10 Prezentácia žiakov VO  na verejnosti, živé námestie 

Európska filmová cena mládeže, 
4.5.2014  

5 Medzinárodný projekt European Film Awards pre mládež, 
hodnotenie vybratých európskych filmov deťmi 

Účinkovanie žiakov LDO 
v RTVS, 8.5.2014, 14.6.2014 

10 Prezentácia žiakov na verejnosti, motivácia žiakov LDO  

Celoslovenská súťaž žiakov TO, 
Nové Zámky, 13.5.2014 

27 Prezentácia žiakov na verejnosti, motivácia žiakov TO  

Jarný koncert pre seniorov, 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca, 14.5.2014 

5 Prezentácia žiakov na verejnosti 

Príprava návrhov prác žiakov 
VO na zastávku MHD, Znievska 
ulica, 20.5.-22.5.2014 

16 Prezentácia žiakov na verejnosti, návrhy žiakov VO na vzorovú 
zastávku  

Violončelový koncert, koncertná 
sála ZUŠ, 20.5.2014 

1 Spolupráca s mladými umelcami – koncert Ľubomíry Verbovskej 

Vystúpenie žiakov TO, 
Dostihová dráha, 25.5.2014 

40 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s Dostihovou dráhou 

Spoločný koncert ZUŠ, 
tanečných súborov a TK E. 
Jaczovej, DK Dúbravka, 
11.6.2014  

13 Vystúpenie žiakov TO, spolupráca s Tanečným konzervatóriom 
Evy Jaczovej 

Dni Petržalky- Mladé talenty, 
DK Zrkadlový háj, 12.6.2014  

24 Vystúpenie žiakov TO 

Vyhodnotenie školských 
časopisov – Život našimi očami 
– novinári tretieho tisícročia, 
Knižnica Prokofievova 5, 
12.6.2014 

5 Prezentácia žiakov na verejnosti, spolupráca s knižnicou v 
Petržalke 

Workshop Pavla Gejdoša 
a výstava Filmoví režiséri 
v školských laviciach, 16.6.2014 

10 Prezentácia žiakov na verejnosti a výchovno-vzdelávacia činnosť 
pre žiakov LDO 

Nakrúcanie reprezentačnej akcie, 
Hotel Kempinsky, 16.6.2014 

2 Prezentácia žiakov AMT na verejnosti a výchovno-vzdelávacia 
činnosť 

 „Noc hudby“, koncertná sála 
ZUŠ, 20.6.2014 

15 Husľový workshop pre žiakov ZUŠ, koncert žiakov ZUŠ, 
spolupráca s Hudobným centrom, prezentácia žiakov na 
verejnosti 

Maľovanie v interiéri  Detskej 
fakultnej nemocnice, Kramáre, 
25.6.2014 

7 Spolupráca s nadáciou Intenda, prezentácia žiakov VO na 
verejnosti, 

Dirigentské kurzy, EBF UK, 
30.6.-4.7.2014 

2 Kurzy pre cirkevných hudobníkov ECAV zamerané na zborové 
dirigovanie 

 
 Škola spolupracuje s viacerými organizáciami, subjektami a umeleckými 
osobnosťami, ktoré šíria osvetu umeleckým a výchovným smerom. 
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Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 

resp. vlastný projekt školy 
Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie 

a ukončenia 
realizácie 

ZUŠ Jána Albrechta Medzinárodný projekt 
„Slovenské deti hrajú 
bulharskú hudbu“ 

Spolupráca s bulharskou hudobnou 
školou v Sofii – žiaci klavírneho 
oddelenia HO 

4. - 6.10.2013 - 
Sofia 

Konzervatórium v 
Bratislave 

„Schubert fest“ Koncert v spolupráci 
s Konzervatóriom v Bratislave 
v priestoroch prestížneho hotela 

7.12.2013 

Nadácia Fundacja Cultura 
Animi  

Poľská klasická hudba 19. a 
20. storočia 

Koncert v spolupráci s Poľským 
inštitútom a nadáciou Fundacja 
Cultura Animi 

7.11.2013 

ZUŠ Jána Albrechta Galavečer k 25. výročiu 
ZUŠ Jána Albrechta, 
Slovenský detský Oskar 

Slávnostný večer pri príležitosti 25. 
výročia školy spojené s udeľovaním 
cien deťom za audiovizuálnu 
a multimediálnu tvorbu  

14.4.2014 

Nadácia Intenda Slovenský detský Oskar Slávnostný večer pri príležitosti 25. 
výročia školy spojené s udeľovaním 
cien deťom za audiovizuálnu 
a multimediálnu tvorbu 

14.4.2014 

Kempinski hotel River Park Slovenský detský Oskar Slávnostný večer pri príležitosti 25. 
výročia školy spojené s udeľovaním 
cien deťom za audiovizuálnu 
a multimediálnu tvorbu (ubytovanie 
víťazov v hoteli Kempinski) 

14.4.2014 

Film Europe Slovenský detský Oskar Slávnostný večer pri príležitosti 25. 
výročia školy spojené s udeľovaním 
cien deťom za audiovizuálnu 
a multimediálnu tvorbu 

14.4.2014 

Q 99 Slovenský detský Oskar Slávnostný večer pri príležitosti 25. 
výročia školy spojené s udeľovaním 
cien deťom za audiovizuálnu 
a multimediálnu tvorbu 

14.4.2014 

REDA Slovenský detský Oskar Slávnostný večer pri príležitosti 25. 
výročia školy spojené s udeľovaním 
cien deťom za audiovizuálnu 
a multimediálnu tvorbu  

14.4.2014 

European Film Awards Európska filmová cena 
mládeže 

Medzinárodný projekt European Film 
Awards pre mládež, hodnotenie 
vybratých európskych filmov 
deťmi/Kino Lunier 

4.5.2014 

Nadácia Fundacja Cultura 
Animi 

Medzinárodný festival 
hudobných škôl /MSSM/ vo 
Varšave 

Koncerty a vystúpenia na 
medzinárodnej pôde v Poľsku 

18.6.- 22.6.2014 

TV JOJ Stáž pre víťazov súťaže 
Slovenský detský Oskar 

Spolupráca s TV JOJ, príležitosť pre 
deti zapojiť sa do procesu výroby 
rôznych TV programov 

23.6.- 4.7.2014 
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Žiaci ZUŠ Jána Albrechta sa okrem medzinárodných a celonárodných projektov zúčastnili 
rôznych medzinárodných a celoslovenských súťaží: 
Hudobný odbor:  
- žiačka ped. Jany Boudovej - Ema Somolányiová získala 1. miesto v I. kategórii 
celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou – Klavírna Orava v Dolnom Kubíne 
- žiak ped. Mgr. art. Vencislavy Ilievskej - David Fančovič získal 1. miesto v II. kategórii 
celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou – Klavírna Orava v Dolnom Kubíne 
- žiak ped. Agnes Góraszovej – Richard Bartal získal 3. miesto v rámci Muzikálového 
festivalu v Brusne 
Literárno-dramatický odbor: 
- predstavenie 1. ročníka II. stupňa LDO - Majú nás(ť) získalo 1. miesto na 17. ročníku 
krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich 
pre deti Stretnutie s malou Táliou v Senci a postup na celoslovenskú súťaž Zlatá priadka 2014 
v Šali 
- predstavenie 1. ročníka II. stupňa LDO - Majú nás(ť) získalo diplom za pedagogické 
vedenie a diplom za účasť na 43. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej 
dramatickej tvorivosti Zlatá priadka – Šaľa 2014, ktorá je súčasťou 92. ročníka Scénickej 
žatvy.  
- účinkovanie žiakov na 2. ročníku celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorbe detí a mládeže Slovenský detský Oskar 
Výtvarný odbor - účasť: 
Vesmír očami detí 
Maľujte a fotografujte s Primalexom 
Bienále fantázie v Martine 
Astra talent 
Tanečný odbor: 
Zlatý kľúčik – Nové Zámky – účasť 
AMT: 
Celoslovenská súťaž Slovenský detský Oskar: víťazi – žiaci ZUŠ Ján Albrechta: 
- v kategórii Spravodajský príspevok 15 – 17 rokov získali 1. miesto žiaci 
Marek Segíň, Jaroslav Kuchárik, Viktor Sojka – ZUŠ J. Albrechta – „Výstava Pravdivosť–
Súcit-Znášanlivosť“ 
-    v kategórii Publicistika 10 – 14 rokov získali 1. miesto žiaci Lukáš Celec a Barbora  
Barančíková – ZUŠ J.Albrechta a Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium 
Bratislava  - „Psychológia detí v kolektíve“ 
- v kategórii Publicistika 15 – 17 rokov získal 1. miesto žiak Marek Segíň – „Slovensko-
maďarský večer“ 
- v kategórii Réžia 10 – 14 rokov získal 1. miesto žiak Lukáš Celec – „Vykrádač bytu“ 
- v kategórii Réžia 15 – 17 rokov získal 1. miesto žiak Marek Segíň – „Klietka“ 
- v kategórii Dievčenský výkon pred kamerou Alica Kövérová  - „Klietka“ 
- v kategórii Hraný film 15 – 17 rokov získali 1. miesto žiaci Marek Segíň, Jaroslav Kuchárik, 
Samuel Hindy – „Klietka“ 
Špeciálne ceny: 
Cenu ministra školstva získal žiak Marek Segíň „Slovensko-maďarský večer“ 
Cenu Film Europe získala žiačka Eva Žurková a Branislava Vranič 
-spolupráca so všetkými Televíziami (JOJ, Markíza, RTVS, TA3, Bratislavská TV 
a Staromestská TV 
-nakrúcanie významnejších školských akcií a projektov (Mikuláš ZUŠ, nakrúcanie 
bratislavskej ZOO, nakrúcanie Schubertfestu 2013 v hoteli Kempinski, Medzinárodná 
umelecká výstava „Pravdivosť, súcit, znášanlivosť“, krátke hrané filmy na súťaž Slovenský 
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detský Oskar, divadelné predstavenia, koncerty a akcie ZUŠ, príprava 2. ročníka 
celoslovenskej súťaže SDO v Slovenskom národnom divadle, nakrúcanie Tanečných 
akadémií a Medzinárodného festivalu hudobných škôl vo Varšave 
 
Publikačná činnosť ZUŠ Jána Albrechta aedializácia ZUŠ Jána Albrechta  
šk. rok: 2013 / 2014 
 
I. polrok: 
 
UČITEĽSKÉ  NOVINY 2013 /31. 10./ roč. LX, č. 32, str. 16 
Školstvo v regiónoch:  SLOVENSKÉ DETI HRALI BULHARSKÚ HUDBU. Žiaci ZUŠ J. Albrechta 
v Sofii 
 
PETRŽALSKÉ NOVINY 2013  /1. 11./ roč. 19, č. 22, str. 17 
Slovenské deti hrali bulharskú hudbu 
 
PETRŽALSKÉ NOVINY 2014 /7.3./ roč. 20, č. 5, str. 19 
Kultúra: Hudobný karneval 
 
PETRŽALSKÉ NOVINY 2014 /7.3./ roč. 20, č. 5, str. 19 
Muzikálové a filmové melódie 
 
PETRŽALSKÉ NOVINY 2014 /21.3./ roč. 20, č. 6, str. 17 
Domov pri kríži – kultúrny program pre seniorov 
 
PETRŽALSKÉ NOVINY 2014 /18.4./ roč. 20, č. 8, str. 19 
Na dostihy v Petržalke – v rámci projektu Bratislava pre všetkých – program žiakov Základnej 
umeleckej školy Jána Albrechta 
 
PETRŽALSKÉ NOVINY 2014 /16.5./ roč. 20, č. 10, str. 9 
Umelci – jubilanti – ZUŠ Jána Albrechta oslavuje už 25. ročné jubileum  
 
PETRŽALSKÉ NOVINY 2014  /13.6./, roč. 20, č. 12. str. 4 
Slávnostný koncert 
 
PETRŽALSKÉ NOVINY 2014 /27.6./, roč. 20, č.13, str. 17 
Na dostihy v sobotu – výtvarné aktivity ZUŠ Jána Albrechta 
 
BRATISLAVSKÉ NOVINY 2014 /17.4./ roč. XVII, č. 8, str. 21 
Dostihy 27. apríla budú zadarmo – v programe žiaci ZUŠ Jána Albrechta 
 
BRATISLAVSKÝ KURIÉR 2014 /09/ str. 6 
Májové dostihy pokračujú – predstavia sa žiaci ZUŠ Jána Albrechta 
 
SLOVENSKÝ ROZHLAS RTVS 1  /19.6.2014/ - večerné spravodajstvo z prvej ruky, medializácia 
Noc hudby, rozhovor s riaditeľkou Hudobného centra Oľgou Smetanovou o programe a zapájaní sa do 
podujatia – koncert žiakov ZUŠ Jána Albrechta 
 
Schubert fest  2013 – Koncert žiakov ZUŠ J. Albrechta pri príležitosti 185. výročia úmrtia Franza 
Schuberta 
-http://www.tvlux.sk/archiv/play/5800/doma-je-doma-561 
 http://www.rozhlas.sk/radio-devin/archiv?datum=13.11.2013 
 
 http://www.rozhlas.sk/radio-devin/archiv?datum=19.11.2013 
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Vianočný program žiakov - http://www.tvba.sk/archiv/vianocne-pasmo-ziakov-zus-jana-albrechta/ 
- TA3 – Týždeň v kultúre, 14.12.2013 
- Markíza – relácia Lampáreň – 16.12.2013 – propagácia VO 
- STV – Dámsky magazín (Stríčková – 0905354534) 
- TV BA – 24.12.2013 o 18.00 – Vianočný program žiakov ZUŠ (HO, LDO, TO) 
- TV Markíza a TA3 - Muzi 
 
SLOVENSKÝ DETSKÝ OSKAR: 
-TA3 – Dobré správy, 18.4.2014 - http://www.ta3.com/clanok/1038751/dobre-spravy-z-18-
aprila.html 
-TA3 – Žurnál  
-TV JOJ – Veľké noviny – 15.4.2014 
-Staromestská televízia – 15.4.2014 
 
Lucia Celecová - publikačná činnosť: 
1. Mediálna výchova v otvorenom priestore, Ex . production s. r.o.2010, ISBN 978-80-
970604-5-9 
2. Odbor audiovizuálna a multimediálna tvorba v Základnej umeleckej škole - Odborné 
nakladateľstvo Raabe, člen skupiny Klett 2014 
 
Lucia Celecová - členka výberovej komisie:  
MPC, generálne riaditeľstvo, Ševčenkova 11, 850 05, Bratislava, súťaž návrhov na predmet 
"Komplexný návrh na vytvorenie Interaktívnych digitálnych pomôcok a príslušných 
tlačených brožúr" vyhlásenej v úradnom Vestníku Európskej únie U.v. EÚ/S S237 - 
06.12.2013, zn. 2013/S 237-412643 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 237/2013 - 
04.12.2013, zn. 19304 - MNA 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
V školskom roku 2013/2014 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 2013/2014 nebola vykonaná finančná ani ekonomická kontrola.   
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
Opakovane 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.  
Je potrebná výmena okien na celej budove, ktoré sú v havarijnom stave /viď materiál 
Predloženie priorít na financovanie školy, ktorého súčasťou je aj príloha projektanta/ a jej 
zateplenie.  
V havarijnom stave je ešte nedokončená časť strechy budovy ZUŠ, okná a regulátory 
radiátorov. V prípade inštalácie regulátorov radiátorov by škola mohla ušetriť značnú časť 
finančných prostriedkov, ktoré vynakladáme na energie (aj počas prázdnin). Nedostatky 
v elektrorozvodoch (konkrétne v triedach výtvarného a literárno-dramatického odboru) môžu 
ohroziť bezpečnosť žiakov aj zamestnancov školy.   
Kvalitu výučby znižuje aj nevyhovujúca kvalita a nedostatočný počet hudobných nástrojov, z 
ktorých mali byť už viaceré vyradené. Aj naďalej je však potrebné dobudovať nástrojový park  
(vrátane čembala alebo spinetu, pianín, krídla), notový archív, knižnicu, stojany na noty,  
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klavírne stoličky, kombo, spevácke mikrofóny, odposluchy, zrkadlá, kvôli správnemu držaniu 
tela pri hraní na hudobných nástrojoch. Problematické je aj finančné ohodnotenie 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ale tento problém presahuje rámec školy a 
je všeobecne známy.  
V tomto školskom roku sa do šatní Tanečného odboru zakúpili nové koberce a obrázky. Vo 
veľkej tanečnej sále sa v tomto školskom roku podarilo zabezpečiť nové, kvalitné osvetlenie,  
ktoré bolo veľmi potrebné pre vyučovanie Tanečného odboru. Pedagógovia TO zabezpečili 
viac tanečných a divadelných kostýmov ( realizované bolo aj šitie nových kostýmov ), ktoré 
si vyžadujú priestory na uskladnenie. Ďalej je potrebné zakúpiť pre cvičenie žiakov 
Tanečného odboru tyče k zrkadlám. 
V blízkej budúcnosti je potrebné doplnenie vybavenia učebne a modernizácia techniky 
v odbore AMT (videokamera, mikrofón, mikroport set, PC a strihový program). Bez 
doplnenia učebných pomôcok budeme musieť vyučovanie tohto odboru obmedziť.  
Vo Výtvarnom odbore je potrebné zakúpiť materiál na vyučovanie (papiere, lepenky, farby). 
V ateliéri VO je potrebné zakúpiť žalúzie na okná, nakoľko je v letných mesiacoch neúnosné 
teplo. V ostatných triedach sú staré nevyhovujúce neóny, ktoré je nutné vymeniť. Pre 
vyučovanie animovanej tvorby by bolo vhodné zakúpiť stolový statív a káble, software-
linetest program. 
V LDO je nutnosťou dobudovať osvetlenie a ozvučenie v divadelnej sále, dokúpiť kostýmy 
a rekvizity podľa aktuálnych potrieb. 
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2013 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 549 742 € 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 65 870 € 
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0 €  

 boli použité:  0 €  
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia):  
5. Iné finančné prostriedky:     4805 € - štátny rozpočet 

ŠR – mzdy: 14 745 €  
 
IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok 2013/2014 
a vyhodnotenie jeho plnenia. 
 
Koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2013/2014  nadväzoval  na predchádzajúce 
plány rozvoja školy.  Medzi základné ciele koncepčného zámeru rozvoja školy na šk. rok 
2013/2014 patrila ekonomická stabilita školy, vyriešenie priestorových problémov, určenie 
optimálneho počtu zamestnancov a žiakov školy tak, aby škola vo vyučovacom procese 
spĺňala všetky učebné osnovy a zároveň, aby mala škola charakter výnimočnosti 
a špecializácie. Ďalším veľmi náročným cieľom je stabilizovať zamestnancov  
v administratíve, ktorej neustále pribúda. 
Ekonomická stabilita a rozvoj školy: 
Budova školy si stále vyžaduje  investície na celkovú rekonštrukciu a reprofiláciu budovy 
ZUŠ, ktorá sídli v budove bývalej materskej školy a detských jaslí. 
 
X. Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2013/2014 a  
oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 
návrhov opatrení v školskom roku 2014/2015 
 
SILNÉ STRÁNKY 
Medzi silné stránky ZUŠ J. Albrechta 

SLABÉ STRÁNKY 
Nefunkčné okná s hrozbou úrazu a únikom tepla. 
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nepochybne  patrí tvorba projektov, pri ktorých 
škola spolupracuje s profesionálmi 
a zahraničnými partnermi.  

ZUŠ je organizátorom dvoch  celoslovenských 
súťaží: 

1. Musica Camerata Ján Albrecht – súťaž 
v komornej hre žiakov ZUŠ  

2. Slovenský detský Oskar – súťaž 
v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe 

Škola je úspešná aj pri medializácii svojej 
činnosti.  

- vysoký podiel spolupráce školy s partnermi, 

- vysoká úroveň prezentácie školy kultúrnymi 
programami pre verejnosť a interných podujatí.  

Obmedzené priestorové kapacity. 
Neodhlučnené triedy. 
Nástrojové vybavenie – nedostatočný technický 
stav. 
Doplnenie nástrojového parku. 
Nízky rozpočet na bežné výdavky. 
Doplnenie technickej vybavenosti školy. 
 

PRÍLEŽITOSTI 
ZUŠ J. Albrechta plánuje pokračovať 
v doterajšom trende aktívnej spolupráce 
s profesionálnymi umelcami, domácimi 
a zahraničnými projektovými partnermi. Bude 
kontinuálne spolupracovať na skvalitnení 
pedagogického procesu s jasne určenou 
zodpovednosťou tak, ako to je určené v  
predpisoch školy a ročných plánoch, ktoré 
každoročne odsúhlasuje pedagogická rada a  rada 
školy.   
- doplnenie technickej vybavenosti školy, 
- doplnenie nástrojového parku, investovanie do 
nového nástrojového parku, vzhľadom na ich 
nefunkčnosť, 
- kúpa čembala a ďalších potrebných hudobných 
nástrojov, 
-výmena starých okien, 
-zateplenie budovy, 
-výmena ventilov na radiátoroch. 

RIZIKÁ  
Zastaralý a nefunkčný nástrojový park po lehote 
životnosti vyžadujúci si nákladné a niekedy aj 
nerentabilné generálne opravy. 
Potrebná kúpa čembala pre celoslovenskú súťaž 
Musica Camerata,  Zoznam ďalších potrebných 
nástrojov na riaditeľstve školy. 
Problém s bezpečnostným zabezpečením školy 
a vybavením prostriedkov na bežný chod školy. 
Opotrebovanosť techniky, nutná priebežná výmena. 
Staré okná a nezateplená budova – nerentabilné 
hospodárenie s energiou . 
Škola nie je zabezpečená bezpečnostným 
systémom vo všetkých traktoch.  

 
ZUŠ Jána Albrechta je organizátorom dvoch celoslovenských súťaží. Medzi silné stránky 
patrí tvorba projektov a iných medziodborových podujatí v širších tendenciách. Je vysoko 
prezentovaná na verejnosti prostredníctvom rôznych médií, profesionálnych domácich 
i zahraničných partnerov. 
 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí:  
Marianna Hennelová – Cirkevné konzervatórium, odbor Muzikálový spev 
Natália Sirková – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 
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Natália Fajkusová – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej  
Laura Hegyová – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej  
Viktória Arvayová - ŠÚV Jozefa Vydru v Bratislave 
Veronika Čambalíková - Stredná odborná polygrafická škola 
Lucia Kinčešová – Stredná škola informačných technológií a masmediálnych štúdií 
David Marcina – mimoriadny žiak – prijatý na Konzervatórium v Bratislave – Hra na 
akordeóne 
Kristína Poláčeková – SUŠ, Tokajická, Bratislava 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahraničí:  
Michal Stahl – VŠMU Bratislava, odbor Skladba 
Júlia Pechová – VŠMU Bratislava, odbor Hra na klavíri 
Nura Jahanpour – Kings College of Music – Londýn 
Ďalšie úspechy žiakov ZUŠ:  
Ema Dobešová – účinkovanie v SND v predstavení – balet Luskáčik (žiačka je súčasne aj 
študentkou TK EJ) 
Marek Tholt – účinkovanie v divadle Nová scéna – muzikály Ôsmy svetadiel a Obchod na 
Korze 
Sára Sukovská – účinkovanie v reklame Orange  
 
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 medzinárodného projektu 
Slovensko a krajina tisícich jazier, Slovenské deti hrajú bulharskú hudbu a iných projektov 
a podujatí školy. Zahraničnými cestami a vystúpeniami chceme žiakov motivovať 
k systematickej práci a k lepším výkonom.  
Štatutár OZ Do-re-mi – Mgr. art. Helena Balážová, zástupkyňa riaditeľky 
Rok začatia spolupráce: 2006 
Konkrétne formy spolupráce: získavanie financií písaním projektov: Ars Bratislavensis, BSK, 
Pro Slovakia - MK SR, Grantový program PPP a voľný čas 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
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Mestská časť – Petržalka Kultúrne programy 

Dostihová dráha - Závodisko Bratislava  

Magistrát hl. mesta Bratislava 

Umelecké programy počas celej sezóny 

Kultúrne programy, vianočné tvorivé 
dielne, koncert Želaj si, pracovný deň 
primátora, Bratislava pre všetkých, 
stretnutie primátora s talentovanou 
mládežou  

Ministerstvo školstva, vedy a techniky SR spolupráca so ZUŠ 
Kancelária primátora Bratislavy spolupráca s AMT a inými odbormi 
Mestská knižnica Bratislava Staré mesto spolupráca so ZUŠ 
Staromestská knižnica spolupráca so ZUŠ 
Knižnica Petržalka Prokofievova spolupráca so ZUŠ 

 
2.4. Iná spolupráca 
 
Projektový partner školy 

Názov projektu 

Pražská komorná filharmónia  Talent Prahy 5 

Cik-cak centrum Kultúrne programy 
DK Ovsište  Vianočná akadémia 

Poľský kultúrny inštitút v Bratislave 

Slovenský kultúrny inštitút vo Varšave 

Impresie mladých poľských a slovenských       

hudobníkov 

 

VŠMU Hudobno-výchovný projekt 
poslucháčov VŠMU 

VŠMU DF spolupráca s VŠMU DF  

Slovenská filharmónia Vianočné koncerty 

 

MŠ Jankolova, Tupolevova, Bradáčova, Holíčska 

ZŠ Dudova, CZŠ Narnia, 

Evanjelické lýceum, Palisády 

spolupráca s MŠ, výchovné programy 

DK Zrkadlový háj Kultúrne programy a iná spolupráca  

Slovenská ambasáda vo Fínsku Medzinárodný projekt v Helsinkách 
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Paneurópska vysoká škola v BA Príprava celoslovenskej súťaže vo filmovej 
tvorbe žiakov ZUŠ 

 
Konzervatórium v BA Pravidelné spoločné koncerty 

a divadelné predstavenia 
 

Tanečné konzervatórium E. Jaczovej Spoločné akadémie, spoločný koncert 
a tanečné vystúpenia 

Fínske veľvyslanectvo  Medzinárodný projekt v Helsinkách 

Musica Aeterna  Musica Camerata, projekt Dni starej hudby 
– workshop a koncert,  iná spolupráca 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava V. Vianočný koncert  

Fínska umelecká škola Länsi-Helsinginn 
Musiikkiopisto 

Slovensko a krajina tisícich jazier 

Česká škola (bilinguálne gymnázium) spolupráca – výchovné programy  

Iuventa spolupráca – hudobné programy  

ZUŠ Rosinského Nitra Nitrianska hudobná jar – Stretnutie pri 
strunách 

Domov dôchodcov Betánia Spolupráca – koncerty 

Evanjelický kostol Petržalka Strečnianska Spolupráca – koncerty – konfirmácia a iné 
príležitosti 

ZUŠ J. Kvapila, Brno Spoločné koncerty a projekty 
 
Evanjelický cirkevný zbor, Strečnianska Hudobné aktivity v rámci ECAV  

 
Hudobné centrum Noc hudby  

 
Divadelný súbor EffecteD  Spolupráca so ZUŠ Senec 
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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy, Daliborovo nám. 2 v Bratislave 

za školský rok 2013/2014 
 

I. Základné informácie o škole: 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Základná umelecká škola, Daliborovo nám.2, Bratislava 
Adresa: Daliborovo nám.2, 851 01 Bratislava 
Kontakty: 
 tel: 02 63453616 
 www.zuspetrzalka.sk 
 e-mail: zusdaliborovo@gmail.com 
 
b) Vedúci zamestnanci školy 
Meno riaditeľa: Mgr.art. Tatiana Schlosserová 
Volebné obdobie: od 01.06.2011 
Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
Mgr. Anna Šestáková - pedagogická zástupkyňa pre individuálne vyučovanie od 01.09.2011 
Mgr.art. Diana Višacká - pedagogická zástupkyňa pre kolektívne vyučovanie od 01.02.2012 
 
c) Údaje o rade školy 
Funkčné obdobie rady školy: Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri 
Základnej umeleckej škole, Daliborovo nám.2 v Bratislave konaného dňa 20.11.2012 bola 
podpísaná Milanom Ftáčnikom, primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, dňa 06.12.2012. 
 
Členovia rady školy: 
Eliška Bakošová - delegovaná za nepedagogických zamestnancov 
Mgr. Jakub Bednárik - delegovaný za zriaďovateľa 
Ingrid Bíróová - delegovaná za pedagogických zamestnancov 
JUDr. Peter Dolník - delegovaný za rodičov, podpredseda rady školy 
Stanislav Fiala - delegovaný za zriaďovateľa 
PhDr. Ľudmila Farkašovská - delegovaná za rodičov 
PhDr. Milada Godányová  - delegovaná za zriaďovateľa, predseda rady školy 
Mgr. Petra Kicková - delegovaná za rodičov 
Ing. Milan Šindler - delegovaný za zriaďovateľa 
Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD. - delegovaný za pedagogických zamestnancov 
Mgr. Jozef Uhler - delegovaný za rodičov 
 
Zasadnutia rady školy a prerokované materiály v školskom roku 2013/2014: 
02.10.2013 -   Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
  Základnej umeleckej školy, Daliborovo nám.2, Bratislava za školský  
  rok 2012/2013 
  Školský vzdelávací program pre 2. ročník nižšieho sekundárneho   
  umeleckého vzdelania ISCED 2B 



 220

27.01.2014 - Správa o hospodárení školy za rok 2013 
26.06.2014 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy, Daliborovo nám.2, Bratislava za školský rok 
2013/2014 
Školský vzdelávací program pre 3.ročník nižšieho sekundárneho umeleckého 
vzdelania ISCED 2B 
Príprava nového školského roka 2014/2015 

 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy 
Umelecká rada 
11.09.2013 - Plán práce umeleckej rady na školský rok 2013/2014 
  Plánované projekty:   New music for Kids 
     Galakoncert R. Rikkona s talentovanými žiakmi ZUŠ 
     Jarný koncert 
     Tretie soireé bratislavských organistov 
22.01.2014 - Hodnotenie plnenia plánu práce v prvom polroku školského roka 2013/2014, 
  hodnotenie umeleckého prejavu žiakov na koncertoch, vystúpeniach,  
  výstavách 
18.06.2014 - Hodnotenie plnenia plánu práce v druhom polroku školského roka 2013/2014, 
  hodnotenie umeleckého prejavu žiakov na koncertoch, vystúpeniach a  
  výstavách 
  Príprava Školského vzdelávacieho programu pre 3. ročník druhej časti  
  základného štúdia ISCED 2B – nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 
   
Pedagogická rada  a pracovné porady 
26.08.2013 - Prerokovanie a schválenie Plánu práce na školský rok 2013/2014 
  Informácie k štatistickému zisťovaniu 
  Čestné vyhlásenia pre zber údajov v znení zákona č. 325/2013 Z.z. 
11.09.2013 - Vnútorný poriadok 
  Informácie o elokovaných pracoviskách 
  Podklady pre vypracovanie štatistík k 15.09.2013 
  Vzdelávacie poukazy 
  New music for Kids 
25.09.2013 - Hodnotiaca pedagogická rada - prerokovanie Správy o výchovno - vzdelávacej 
  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  základnej umeleckej školy,  
  Daliborovo nám.2, Bratislava za školský rok  2012/2013 
  b) Školský vzdelávací program pre 2. ročník 2. časti základného štúdia     
  ISCED 2B 
01.10.2013 - Štruktúra kariérových pozícií 
  Plán kontinuálneho vzdelávania 
  Príprava Galakoncertu R.Rikkona s talentovanými žiakmi ZUŠ 
20.11.2013 - Štvrťročná klasifikácia žiakov a rozbor výchovno - vzdelávacej činnosti 
  Čerpanie dovolenky v kalendárnom roku  
  Zaznamenávanie príchodov a odchodov zamestnancov 
  Evidencia odučených nadpočetných hodín 
  Vianočná kvapka krvi 
  Vianočné tvorivé dielne v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 
04.12.2013 - Príprava vianočných podujatí : Vianočné trhy v starom meste 
         Vianočné trhy v Rusovciach 
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         Vianočné trhy v Petržalke 
  Iné vianočné projekty 
18.12.2013 - Poučenie oprávnených osôb podľa §21 ods.2 a 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o 
  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
22.01.2014 - Polročná klasifikácia žiakov, rozbor výchovno - vyučovacích výsledkov za 1. 
  polrok školského roka 2013/2014 
  Informácie o žiakoch, ktorí predčasne ukončili alebo prerušili štúdium 
  Zadelenie žiakov PŠ na hlavný predmet 
  Triedna dokumentácia 
  Študijné plány žiakov v druhom polroku školského roka 2013/2014 
04.02.2014 - Slávnostné odovzdanie koncertnej sály v priestoroch elokovaného pracoviska 
  ZUŠ Gessayova 8 v Bratislave do užívania všetkým pedagógom a žiakom 
  Základnej umeleckej školy Daliborovo nám.2 v Bratislave 
  Príprava "Jarného koncertu" 
  Plán dovoleniek na rok 2014 
05.03.2014 - Pripravované akcie: Jarný koncert 
     Bratislava pre všetkých - koncert v Primaciálnom paláci, 
     Námestie detí, Autobus, Pódium 
     Zelené námestie 
  Nový Štátny vzdelávací program pre ZUŠ - informácie 
16.04.2014 - Klasifikácia žiakov a rozbor výchovno - vyučovacích výsledkov za 3.štvrťrok 
  školského roka 2013/2014 
  Tretie soireé bratislavských organistov - príprava 
  Absolventské skúšky - skúšobné komisie, príprava 

Záverečné skúšky žiakov končiacich primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B -
skúšobné komisie, príprava 

07.05.2014 - Prijímacie skúšky - organizačné pokyny, prijímacie komisie 
  Bezpečnostný projekt 
  Jarný koncert pre seniorov v Primaciálnom paláci  
  Tvorivé dielne MDD 
  Príprava programu na projekt hl. mesta SR Bratislavy Oceňovanie talentovanej 
  mládeže primátorom hl. mesta 24.06.2014 
  Absolventské koncerty - príprava 
  Tanečné matiné - organizácia 
11.06.2014 - Príprava nového školského roka 2014/2015 
  Návrh Plánu kontinuálneho vzdelávania pre školský rok 2014/2015 
18.06.2014 - Klasifikácia žiakov a rozbor výchovno -vzdelávacích výsledkov za 4. štvrťrok 
  školského roka 2013/2014 
  Ročné hodnotenie učiteľov - príprava, rozpis 
  Vysvedčenia a kompletizácia triednej dokumentácie 
  Pripravované projekty v budúcom školskom roku 
25.06.2014 - Prerokovanie Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
  podmienkach  základnej umeleckej školy, Daliborovo nám.2, Bratislava za 
  školský rok 2013/2014 
  Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy pre 3. ročník druhej 
  časti základného štúdia ISCED 2B 
 
Predmetové komisie 
27.08.2013 - Plány práce predmetových komisií 
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28.08.2013 - Školský vzdelávací program - ISCED 2B - 2. ročník druhej časti základného 
  štúdia 
22.01.2014 - Hodnotiace správy predmetových komisií za 1. polrok školského roka  
  2013/2014 
11.06.2014 - Školský vzdelávací program ISCED 2B - 3.ročník druhej časti základného 
  štúdia 
  Hodnotiace správy predmetových komisií za 2. polrok školského roka  
  2013/2014 
 
 
II. Údaje o žiakoch školy 
 
Údaje o počte žiakov, odboroch  
Podľa výkazu o počte žiakov k 15.09.2013: 
Spolu:  685 žiakov 
Prípravné štúdium: 67 žiakov 
Hudobný odbor: 439 žiakov  
Výtvarný odbor: 136 žiakov  
Tanečný odbor :    43 žiakov  
LDO: 0 žiakov 
 
Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch k 30.06.2014 

 
Údaje o počte žiakov k 30.06.2014  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  
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Údaje o počte absolventov k 30.06.2014  
z toho ȕžiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o počte absolventov 
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    9 39 0   58 0 106        57       48 105 
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Údaje o počte nových žiakov k 15.09.2014  
z toho žiakov v jednotlivých  

odboroch  

Údaje o počte nových 
žiakov k 15.09.2014 /je len 
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Počet 
žiakov 
spolu 
/stĺ. 
8+9/ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
   34  37  5  124  0 200   112  65 177 
 
 
 
V školskom roku 2013/2014 sme vyučovanie zabezpečovali v budove Základnej umeleckej 
školy Daliborovo nám.2 v Bratislave a v priestoroch elokovaných pracovísk Gessayova 8 
v Bratislave, ZŠ s MŠ Jarovce a ZŠ s MŠ Rusovce. 
 
 
b)Výsledky hodnotenia a klasifikácie: 
 
V prvom polroku školského roka 2013/2014 bolo riadne klasifikovaných 685 žiakov. 
V priebehu školského roka prerušilo štúdium 7 žiakov zo zdravotných a študijných dôvodov, 
štúdium predčasne ukončilo 6 žiakov zo zdravotných dôvodov a z dôvodu presťahovania sa. 
 
V druhom polroku školského roka 2013/2014 navštevovalo vyučovanie umeleckých 
predmetov 672 žiakov. 
V druhom polroku školského roka 2013/2014 bolo riadne klasifikovaných 604 žiakov. 
V prípravnom ročníku potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia získalo 68 žiakov. 
V hudobnom odbore bolo klasifikovaných  434  žiakov. 
Z toho: prospelo s vyznamenaním: 411 žiakov, 
 prospelo: 23 žiakov. 
V tanečnom odbore bolo klasifikovaných 42 žiakov. 
Z toho:  prospelo s vyznamenaním : 42 žiakov, 
 prospelo: 0 žiakov. 
Vo výtvarnom odbore bolo klasifikovaných 128 žiakov. 
Z toho: prospelo s vyznamenaním: 128 žiakov 
 prospelo: 0 žiakov 
 
 
c)Novozaložené(zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie v ZUŠ 
v školskom roku 2013/2014: 
 
V školskom roku  2013/2014 sme v ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave otvorili vyučovanie 
predmetu IKT v hudbe. 
Pokračovali sme v rozvíjaní predmetov otvorených v školskom roku 2012/2013: Hudba 
a počítač, Hra na bicie nástroje, Tanečná a džezová skupina. Úspešne sme pokračovali 
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v rozširovaní vyučovania v predmetoch: hra na elektrickej gitare, hra na klarinete a saxofóne, 
hra na organe. 
Ciele, obsah a zameranie predmetov sú rozpracované v školskom vzdelávacom programe 
základnej umeleckej školy. 
 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy 
 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
ZUŠ 

Fyzický  počet Prep.počet Fyzický  počet Prep. počet 

   40  PZ   88,89 % 
 5 + 2 
dodávateľsky  11,11% 

 
 
Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov k 15.09.2013: 
K 15.09.2013 pôsobilo v škole 40 pedagogických zamestnancov. V priebehu školského roka 
odišla na MD  1 pedagogická zamestnankyňa,  2 pedagogickí zamestnanci ukončili pracovný 
pomer dohodou zo zdravotných a finančných dôvodov. 1 pedagogický zamestnanec  bol 
dlhodobo PN. Vyučovanie všetkých dotknutých predmetov bolo operatívne  kvalifikovane 
zabezpečené. Stav PZ k 30.06. 2014 bol: 41 zamestnancov, z toho 1 MD. 
Nepedagogickí zamestnanci: v budove Daliborovo nám.2 pôsobil 1 školník a 1 upratovačka, 
v budove elokovaného pracoviska Gessayova 8 pôsobil 1 školník a 1 upratovačka. 
Administratívne práce vykonávala 1 zamestnankyňa. Práce PaM a účtovníctvo boli 
vykonávané dodávateľsky. 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Všetci pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v školskom roku 2013/2014 v ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave boli 100% kvalifikovaní a spĺňali podmienky pre výkon pedagogickej 
činnosti. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ: 
 
ZUŠ Uvádzanie do 

praxe  
Priebežné Špecializačné 

inovačné 
Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie 
vedúcich 
pedagog. 
zamestnancov 

 začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 
 4 4 1 pokračuje 0 0 3 pokračuje 2 2 
 
V školskom roku 2013/2014 pokračovali vo vzdelávaní vedúcich pedagogických 
zamestnancov v MPC 2 zamestnankyne, ktoré vzdelávanie úspešne ukončili. Cieľom 3 
pedagogických zamestnankýň je získanie 1. a 2. atestácie, toto vzdelávanie nebolo ukončené. 
1 pedagogický zamestnanec naďalej získaval kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej 
pedagogickej činnosti na Konzervatóriu v Bratislave. Vzdelávanie nebolo ukončené. 
3 pedagogickí zamestnanci boli k 1. októbru 2013 zaradení na adaptačné vzdelávanie, k nim 
pribudol v priebehu mesiaca ďalší PZ, ktorý nastúpil  do našej organizácie na zástup za 
zamestnankyňu na MD. Všetci štyria v máji úspešne ukončili adaptačné vzdelávanie a 
postúpili na pozíciu „samostatný pedagogický zamestnanec“. 1 pedagogická zamestnankyňa 
čakala na otvorenie aktualizačného vzdelávania pre výtvarný odbor ZUŠ na MPC. Keďže toto 
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vzdelávanie nebolo v priebehu školského roka 2013/2014 otvorené, pedagogická 
zamestnankyňa v budúcom školskom roku nebude na predmetné vzdelávanie reflektovať. 
 
V školskom roku 2013/2014 sa pedagogickí zamestnanci vzdelávali aj na príležitostných 
seminároch a školeniach: 
26.-28.08.2013 - Letné semináre učiteľov hry na klavíri EPTA (VŠMU, Konzervatórium 
   v Bratislave, AUHS) - 5 učiteľov 
27.09.2013 -  Odborný seminár a workshop „Výmeny polôh (technické a hudobné 
   priblíženie)“ ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Ácsné Szily Eva Budapešť – 4 
   učitelia 
23.11.2013 -  Odborný seminár s prof. Pazderom, Zichyho palác -1 učiteľka 
17.-18.01.2014 - Odborný seminár, prednáška a majstrovský kurz v hre na flaute,  
   FLAUTIADA, Kaspar Zehnder, Ani Oltean - 1 učiteľka 
26.04.2014 -  Odborný seminár a workshop flautovej hry, FLAUTIADA, Jiří Bystroň 
   1 učiteľka 
25.-26.6.2014 - Gitarový festival J.K.Mertza - gitarové semináre VŠMU - 1 učiteľ 
 
Niektorí pedagogickí zamestnanci, aj keď v plnom rozsahu spĺňali kvalifikačné predpoklady 
naďalej si zvyšovali vzdelanie na vysokých školách: 
Bc. Mária Farkašová - VŠMU, odbor hra na klavíri 
Alžbeta Džurňáková, DiS.art. - VŠMU, odbor hra na klavíri 
Bc. Daniel Gabčo - VŠMU, odbor hra na klavíri 
Tamás Oláh, DiS.art. - VŠMU, hra na klavíri  
MgA. Janko Siroma - JAMU, odbor hra na organe, doktorandské štúdium 
Mgr.art. Ivana Dulinová - Katolícka univerzita, rigorózne štúdium 
Pavel Frait, DiS.art. - Pedagogická fakulta UK 
 
 
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ: 
 
Helena Šagová  
Čestné uznanie za významný prínos pri rozvoji školstva Bratislavy pri príležitosti Dňa 
učiteľov udelené primátorom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Milanom 
Ftáčnikom. 
Diplom za prípravu žiakov na 14. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ  
"Schneiderova Trnava". 
 
Kvěstoslava Fraitová 
Diplom za prípravu žiakov na 14. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ 
"Schneiderova Trnava" 
Diplom za prípravu víťazov 4. kategórie v štvorručnej hre na klavíri na 14. ročníku 
celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ "Schneiderova Trnava". 
 
Marián Holba 
Ďakovný list za prípravu a prezentáciu Kataríny Dekanovej na Prehliadke mladých gitaristov 
2013. 
 
Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD. 
Ďakovný list za prípravu a prezentáciu Terézie Hirjakovej na Prehliadke mladých gitaristov 
2013. 
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Ďakovný list za prípravu a prezentáciu Michala Burdu na Prehliadke mladých gitaristov 2013. 
Ďakovný list za prípravu a prezentáciu Veroniky Kajanovej na Prehliadke mladých gitaristov 
2013. 
Cena „Najúspešnejší pedagóg“ na VI. ročníku celoslovenskej súťaže v komornej hre na gitaru 
Handlovské gitary 2014. Cenu  udelilo mesto Handlová a Základná umelecká škola 
v Handlovej.  
 
 
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach: 
 
Bc. Mária Farkašová 
13.11.2013 - "24 prelúdií". Projekt VŠMU v Bratislave uskutočnený v koncertnej sieni 
  Dvorana, na ktorom účinkovala p.uč. Farkašová s výberom prelúdií D. 

Šostakoviča. 
 
MgA. Kamila Čirková Kevická 
26.08.2013 - 31.08.2013 - XXII. ročník medzinárodného organového festivalu   
  "Slovenské historické organy". Organizátorom festivalu bol Spolok  
  koncertných umelcov pod predsedníctvom Prof. Jána V. Michalku. 
  Kamila Čirková Kevická účinkovala 26.08.2013 na historickom organe v 
  rímskokatolíckom farskom kostole sv. Bartolomeja apoštola v Ružindole. 
 
Akad.mal. Marta Horníková 
Grafické aktivity: 
Vianočné prekladačky pre reprezentačný fond ZUŠ v počte 23 kusov. 
Maľované sklené artefakty pre reprezentačný fond ZUŠ v počte 35 kusov. 
Plagát ku koncertu ZUŠ s R. Rikkonom formát A2,A3 – návrh a realizácia. 
Pozvánky ku koncertu ZUŠ s R. Rikkonom trojvariačné farebné. 
14.06.2014 - 02.09.2014 - Pracovná výstavná prehliadka tvorby "Výber z diela" inštalovaná  
vo vinárskej spoločnosti Veľkéér vo Veľkom Kýre, okr. Nové Zámky. 
 
Mgr. Erika Lozanová 
Grafické aktivity: 
Vianočné prekladačky pre reprezentačný fond ZUŠ v počte 21 kusov. 
 
Tamás Oláh, DiS.art. 
13.11.2013 - „24 prelúdií“. Projekt VŠMU v Bratislave uskutočnený v koncertnej sieni 

Dvorana , na ktorom účinkoval p.uč. Oláh s výberom prelúdií A. Skrjabina. 
 
MgA. Janko Siroma 
26.08.2013 -31.08.2013 - XXII. ročník  medzinárodného organového festivalu "Slovenské 

historické organy". Organizátorom festivalu bol Spolok koncertných umelcov 
pod predsedníctvom Prof. Jána V. Michalku. 

  Janko Siroma účinkoval 27.08.2013 na historickom organe v rímskokatolíckom 
  Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kysuckom Novom meste. 
08.11.2013 - "Sviatok  mladého vína" v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci v 
  Bratislave. Organizátor: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. 
04.12.2013 - Vianočný koncert v Klariskách pre Bratislavské kultúrne centrum. 
15.12.2013 - Adventný koncert v kostole v Kremnici. 
22.12.2013 - Vianočný koncert Třebosice, Česká republika. 
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29.12.2013 - Vianočný koncert v Báčskom Petrovci, Srbsko. 
01.01.2014 - Koncert pri príležitosti vernisáže O. Miháľa v galérii Babka Kovačica, Srbsko. 
05.01.2014 - Koncert v evanjelickom kostole, Panská ul., Bratislava. 
06.01.2014 - Koncert v evanjelickom kostole Petržalka, Bratislava. 
25.01.2014 - Koncert a konferencia k 90. výročiu postavenia organu vo Veľkom  
  evanjelickom kostole, Bratislava. 
09.03.2014 - Prehliadka organu so študentmi v kostole Bratislava – Prievoz. 
20.03.2014 - Doktorandská konferencia JAMU Brno; odborná prednáška na tému Bratislava 
v   období Franza Schmidta. 
27.03.2014 - Prednáška na tému "Organy v Srbsku" v koncertnej sále ZUŠ   
  Daliborovo nám.2 v Bratislave pre hudbymilovnú verejnosť. 
06.04.2014 - Prehliadka organu so študentmi v kostole  Dunajská Lužná a Šamorín. 
20.04.2014 - Veľkonočný koncert v Báčskom Petrovci (Srbsko). 
22.04.2014 - Prednáška "Organy v Srbsku" pre Spoločnosť priateľov organu ECAV 

Petržalka. 
16.05.2014 - Prehliadka organov so študentmi v kostoloch Katedrála Petra Pavla, Kostol sv. 
  Jakuba, kostol JAMU v Brne. 
23.05.2014 - Koncert v rámci projektu mesta Pardubice " Noc kostolov". (Česko) 
14.06.2014 - Prehliadka organu so študentmi v trnavskej katedrále. 
 
Mgr.art. Tatiana Schlosserová 
20.05.2014 - 19.ročník medzinárodnej súťaže „Klavírna Orava Kláry Havlíkovej“  
  Dolný Kubín - člen odbornej poroty 
 
Mgr.art. Jana Tomanová, Art.D. 
20.- 22 .11.2013 -12.ročník súťaže „Čarovná flauta“ 2013 Nižná - člen odbornej poroty 
 
Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD. 
13.-14.3.2014 - krajská súťaž v komornej hre renesancie a baroka ZUŠ J.Kowalského  
    Bratislava - člen odbornej poroty 
04.04.2014 -   medzinárodná gitarová súťaž - Gitarový festival Giraltovce 2014 – člen  
    odbornej poroty 
24.-28.6.2014 - Medzinárodný gitarový festival J.K.Mertza - člen organizačného  
    výboru 
26.06.2014 -   Medzinárodný gitarový festival J.K.Mertza - gitarový seminár -   
    prednáška 
 
 
Súťaže: 
Mgr.art. Silvia Adamová 
04.-06.04.2014 -12. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže PRO BOHEMIA Ostrava 
  Simona Hranaiová - Čestné uznanie v 3. kategórii hry na klavíri 
16.05.2014 - hudobno - interpretačná súťaž „Nitrianska lutna 2014“ Nitra 
  Simona Hranaiová - Pamätný list za účasť 
  Klára Petrášová - Pamätný list za účasť 
  Olívia Biskupská - Pamätný list za účasť 
20.05.2014 - 19.ročník medzinárodnej súťaže „Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2014“ 
  Simona Hranaiová - 4. miesto v 5. kategórii sólovej hry na klavíri 
  Klára Petrášová - 8. miesto v 1. kategórii 
  Olívia Biskupská - účasť 
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24.-25.05.2014 - Medzinárodná “Novákova klavírna súťaž 2014“ Kamenice nad Lípou 
  Simona Hraniová - Čestné uznanie I.stupňa v 3. kategórii 
 
Jarmila Danková 
23.11.2013 - 17.ročník súťaže žiakov ZUŠ bratislavského a nitrianskeho kraja „Prešporský 
  Paganini“- klavírny sprievod 
20.05.2014 - 19.ročník medzinárodnej súťaže „Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2014“ 
  Tereza Laktišová - 1. miesto v 2. kategórii v štvorručnej hre na klavíri 
  Marta Pribulová - 1. miesto v 2. kategórii v štvorručnej hre na klavíri 
 
Bc.Vanda Demčáková 
09.04.2014 - "Slávik Slovenska 2014", Základná škola Matky Alexie Bratislava 
  Emília Babálová – 3. miesto v školskom kole speváckej súťaže 
23.04.2014 - "Slávik Slovenska 2014", Spojená škola Svätej rodiny v Bratislave 
  Kristína Froncová – 1. miesto v 4. kategórii  v školskom kole speváckej súťaže 
24.04.2014 - „Slávik Slovenska 2014“ – ZŠ Gessayova 2, Bratislava 
  Barbora Žárska – 1. miesto v školskom kole speváckej súťaže 
07.06.2014 - „Muzikálová hviezda", ZUŠ Hálkova, Bratislava 
  Dominika Víteková - 3. miesto v 3. kategórii 
   
Květoslava Fraitová 
20.03.2014 - 14. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ „Schniederova 
  Trnava“ 
  Barbora Drugdová a Patrik Bohunský – zlaté pásmo v 4. kategórii v  
  štvorručnej hre na klavíri 
  Barbora Drugdová a Patrik Bohunský – za víťazstvo v 4. kategórii v  
  štvorručnej hre na klavíri 
  Jessica Grellneth a Adam Paško – strieborné pásmo v 1. kategórii v  
  štvorručnej hre na klavíri 
20.05.2014 - 19.ročník medzinárodnej súťaže „Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2014“ 
  Patrik Bohunský – 3. miesto v 3. kategórii v sólovej hre na klavíri 
  Barbora Drugdová – 5. miesto v 5. kategórii sólovej hry na klavíri 
  Barbora Drugdová a Patrik Bohunský – 1. miesto v 3. kategórii v štvorručnej 
  hre na klavíri 
24.-25.05.2014 - Medzinárodná “Novákova klavírna súťaž 2014“ Kamenice nad Lípou 
  Barbora Drugdová -  Čestné uznanie v 3. kategórii 
  Eduard Porges - Diplom za účasťv 2. kategórii 
 
Marián Holba 
13.11.2013 - celoslovenská Prehliadka mladých gitaristov 2013, Bratislava 
  Katarína Dekanová - bronzové pásmo v 5. kategórii 
20.11.2013 - 5.ročník gitarovej súťaže, Prievidza 
  Katarína Dekanová - strieborné pásmo v III.C kategórii 
 
Mgr.art. Tatiana Schlosserová 
20.05.2014 - 19.ročník medzinárodnej súťaže „Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2014“ 
  Silvia Cibulová - 6. miesto v 3. kategórii 
 
Helena Šagová 
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20.03.2014 - 14. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ „Schniederova 
  Trnava“ 
  Michaela Ďurikovičová a Adam Barborák – strieborné pásmo v 1. kategórii v  
  štvorručnej hre na klavíri 
Mgr. art. Miloš Tomašovič, PhD. 
13.11.2013 - celoslovenská Prehliadka mladých gitaristov 2013, Bratislava 
  Michal Burda - zlaté pásmo v 6. kategórii 
  Michal Burda - Cena najaktívnejšiemu účastníkovi prehliadky 
  Terézia Hirjaková - strieborné pásmo v 4. kategórii 
  Veronika Kajanová - strieborné pásmo v 3. kategórii 
20.11.2013 - 5.ročník gitarovej súťaže, Prievidza 
  Michal Burda - zlaté pásmo v IV.A kategórii 
  Veronika Kajanová - strieborné pásmo v II.A kategórii 
14.04.2014 - IV. ročník súťaže Ružomberská klasická gitara 
  Samuel Piteľ - účasť 
  Veronika Kajanová - účasť 
12.-13.06.2014 - „Handlovské gitary 2014“ - celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru 
  Michal Burda a Romana Hýlová - 1. miesto v 5. kategórii duo + 
  Laureát v kategórii základné umelecké školy 
  Samuel Piteľ a Veronika Kajanová - 2.miesto v 2. kategórii duo 
 
Mgr. art. Eliška Macháčková 
20.11.2013 - 12.ročník súťaže „Čarovná flauta“ Nižná 
  Christian Heidema - 1. miesto v 1. kategórii hry na drevených dychových 
  nástrojoch 
 
Janka Tomašovičová 
23.11.2013 - 17.ročník súťaže žiakov ZUŠ bratislavského a nitrianskeho kraja „Prešporský 
  Paganini“ 
  Marta Pribulová - Diplom za účasť 
  Samuel Blecha - Diplom za účasť 
 
 
IV. Aktivity školy 
 
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, ktoré 
organizovala škola v školskom roku 2013/2014 
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Interný koncert žiakov HO 28 žiakov Dátum: 09.10.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov, získavanie skúseností 
pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Janičkovičová, Ďurišová, Dulinová, 
Tomanová, Holba, Demčáková, 
Jablokovová, Ševčíková, Danková, Bíróová, 
Tomašovičová, Konrádová, Nikitin, 
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Horňáková, Selingerová, Adamová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová, 
Džurňáková, Čirková Kevická, Danková, 
Schlosserová. 

Výstavná činnosť žiakov 
VO 

40 žiakov Dátum: 09.10.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov: 
p.uč. Lozanová. 

Verejný koncert žiakov 
HO 

28 žiakov Dátum: 16.10.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť, 
získavanie skúseností z verejného 
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia. 
Koncert venovaný mesiacu úcty k starším. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Janičkovičová, Ďurišová, Dulinová, 
Tomanová, Holba, Demčáková, 
Jablokovová, Ševčíková, Danková, Bíróová, 
Tomašovičová, Konrádová, Nikitin, 
Horňáková, Selingerová, Adamová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová, 
Džurňáková, Čirková Kevická, Danková, 
Schlosserová. 

Portréty 37 žiakov Dátum:  23.10.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Verejný koncert žiakov HO, ktorí 
v rámci projektu New Music for Kids 
naštudovali diela skladateľov 20. a 21. 
storočia. Koncert bol obohatený 
o prezentáciu žiakov navštevujúcich predmet 
IKT v hudbe, ktorí vizuálnou formou 
priblížili život a dielo tých skladateľov, 
ktorých diela odzneli na koncerte. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Janičkovičová, Tomanová, Tomašovič, 
Ševčíková, Mallineritsová, Adamová, 
Šagová, Selingerová, Danková, Ďurišová, 
Bíróová, Jahelková, Holba, Konrádová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, 
Farkašová. 

Galakoncert talentovaných 
žiakov ZUŠ s Richardom 
Rikkonom 

42 žiakov Dátum: 04.11.2013 
Miesto konania: Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia výsledkov práce 
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najtalentovanejších žiakov ZUŠ v spolupráci 
s renomovaným klaviristom R .Rikkonom, 
motivácia žiakov do ďalšej práce na svojom 
technickom a umeleckom zdokonaľovaní. 
Organizátor: ZUŠ Daliborovo nám.2 
v Bratislave, Rodičovské združenie pri ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave, Hlavné 
mesto SR Bratislava. 
Projekt sa uskutočnil s finančným prispením  
hl. mesta SR Bratislavy - ARS 
BRATISLAVENSIS a Rodičovského 
združenia pri ZUŠ Daliborovo nám.2 
v Bratislave.  
Okrem žiakov ZUŠ Daliborovo nám.2 v 
Bratislave v projekte  účinkovali: Samuel 
Tomeček, žiaci zo ZUŠ J.Albrechta, ZUŠ 
E.Suchoňa a Štátneho konzervatória 
v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Šagová, Tomanová, Demčáková, Nikitin, 
Tomašovičová, Horňáková, Ševčíková, 
Macháčková, Danková, Jablokovová, 
Janičkovičová, Dulinová.  

Výstavná činnosť žiakov 
VO  

12 žiakov Dátum: 04.11.2013 
Miesto konania: Foyer Zrkadlovej siene 
Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia výsledkov práce žiakov 
VO ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave pri 
príležitosti Galakoncertu talentovaných 
žiakov ZUŠ s R. Rikkonom. 
Prezentovali sa žiaci z tried p.uč. Lozanovej, 
Horníkovej. 
P.uč. Horníková sa aktívne podieľala na 
vytvorení grafického návrhu pozvánok 
a plagátu pre tento projekt. 

Koncert gitaristov 8 žiakov Dátum: 07.11.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejné vystúpenie žiakov 
pripravujúcich sa na gitarové súťaže, 
obohrávanie študijného repertoáru. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Tomašovič, Holba. 

Interný koncert žiakov HO 28 žiakov Dátum: 13.11.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov, získavanie skúseností 
pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
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Dulinová, Demčáková, Ševčíková, Bíróová, 
Tomašovičová, Jablokovová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Siroma. 

Verejný koncert žiakov 
HO 

27 žiakov Dátum: 20.11.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť, 
získavanie skúseností z verejného 
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Dulinová, Demčáková, Ševčíková, 
Macháčková, Bíróová, Tomašovičová, 
Jablokovová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Siroma. 

Výstavná činnosť žiakov 
VO 

40 žiakov Dátum: 20.11.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z tried pedagógov: 
p.uč. Lozanová. 

Triedny koncert 12 žiakov Dátum: 04.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Adventný triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť. Prezentácia výsledkov práce 
žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p uč. 
Jahelková. 

Vianočný koncert pre MŠ 
Röntgenova 

19 žiakov TO Dátum: 05.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Vianočný koncert pre deti MŠ 
Röntgenova, na ktorom sa prezentovali žiaci 
HO a TO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Dulinová, Demčáková, Schlosserová, 
Višacká, Šagová, Ševčíková, Jahelková, 
Tomanová. 
Klavírny sprievod: p.riad. Schlosserová. 

Vianočný koncert pre MŠ 
Gessayova 

9 žiakov Dátum: 10.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Vianočný koncert pre deti MŠ 
Gessayova. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Demčáková, Danková, Šestáková, Ďurišová, 
Konrádová, Mallineritsová, Selingerová, 
Tomašovičová. 
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Klavírny sprievod: p.uč. Danková. 
Vianočné vystúpenie TO 31 žiakov Dátum: 10.12.2013 

Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Adventné posedenie a prezentácia 
tanečných techník starších ročníkov 
tanečného odboru. 
Účinkovali žiaci z triedy p. uč. Višackej. 
Klavírny sprievod: p. uč. Džurňáková, 
Farkašová. 

Vianočný koncert pre MŠ 
Jarovce 

9 žiakov Dátum: 10.12.2013 
Miesto konania: ZŠ s MŠ Jarovce 
Cieľ: Vianočný koncert pre deti z materskej 
školy v Jarovciach. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Janičkovičová, Macháčková, Škorupová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh. 

Triedny koncert 10 žiakov Dátum: 10.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Adventný triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia práce žiakov 
klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Adamová. 

Interný koncert 65 žiakov Dátum: 11.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov, získavanie skúseností 
pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Siroma, Selingerová, Konrádová, Danková, 
Mallineritsová, Gabčo, Škorupová, 
Ďurišová, Adamová, Holba, Ševčíková, 
Fraitová, Macháčková, Šagová, 
Janičkovičová, Tomašovič, Tomanová, 
Danková, Demčáková, Frait. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, Gabčo. 

Vianočný koncert pre MŠ 
Rusovce 

10 žiakov Dátum: 11.12.2013 
Miesto konania: ZŠ s MŠ Rusovce. 
Cieľ: Vianočný koncert pre deti z materskej 
školy v Rusovciach. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Janičkovičová, Macháčková, Škorupová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Gabčo. 

Výstavná činnosť žiakov 
VO 

56 žiakov Dátum: 11.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Výstava a prezentácia žiackych prác 
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VO pri príležitosti vianočného koncertu 
žiakov pre rodičov a širokú verejnosť. 
Prezentácia prác žiakov z triedy p.uč. 
Horníkovej. 

Triedny koncert 30 žiakov Dátum: 12.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Adventný triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov gitarového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Holba, Tomašovič. 

Triedny koncert 12 žiakov Dátum: 13.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Adventný triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov speváckeho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p. uč. 
Demčáková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková. 

Triedny koncert 12 žiakov Dátum: 13.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Adventný triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov dychového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Tomanová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová. 

Triedny koncert 9 žiakov Dátum: 13.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Adventný triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p .uč.  
Adamová. 

Vianočný koncert pre MŠ 
Čunovo 

9 žiakov Dátum: 13.12.2013 
Miesto konania: MŠ Čunovo 
Cieľ: Vianočný koncert pre deti z materskej 
školy v Čunove. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Janičkovičová, Ďurišová, Macháčková, 
Škorupová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh. 

Triedny koncert 9 žiakov Dátum: 16.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre 
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rodičov, najbližších príbuzných a priateľov, 
prezentácia výsledkov práce žiakov 
klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Ševčíková, Schlosserová. 

Triedny koncert 16 žiakov Dátum: 16.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Adventné vystúpenie žiakov pre 
rodičov, najbližších príbuzných a priateľov. 
prezentácia výsledkov práce žiakov 
klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Ďurišová.  

Vianočný koncert 24 žiakov Dátum: 17.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Vianočný koncert žiakov pre rodičov 
a širokú verejnosť, prezentácia výsledkov 
práce žiakov HO, získavanie skúseností 
z verejného vystupovania, motivácia do 
ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Siroma, Selingerová, Konrádová, Danková, 
Mallineritsová, Gabčo, Škorupová, 
Ďurišová, Adamová, Holba, Macháčková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Gabčo, Danková. 

Vianočný koncert 41 žiakov Dátum: 18.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Vianočný koncert žiakov pre rodičov 
a širokú verejnosť, prezentácia výsledkov 
práce žiakov HO, získavanie skúseností 
z verejného vystupovania, motivácia do 
ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Siroma, Selingerová, Ševčíková, Fraitová, 
Macháčková, Šagová, Janičkovičová, 
Tomašovič, Tomanová, Danková, 
Demčáková, Frai.t 
Klavírny sprievod: p.uč. Gabčo. 

Triedny koncert 11 žiakov Dátum: 19.12.2013 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Adventný triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Horňáková. 

Triedny koncert 14 žiakov Dátum: 19.12.2013 
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Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Adventný triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť. Prezentácia výsledkov práce 
žiakov dychového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Selingerová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková. 

Interný koncert žiakov HO 37 žiakov Dátum: 15.01.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov, získavanie skúseností 
pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Jablokovová, Konrádová, Selingerová, 
Tomašovičová, Dulinová, Tomanová, Oláh, 
Ševčíková, Škorupová, Janičkovičová, 
Macháčková, Šestáková, Ďurišová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Gabčo, Siroma, 
Džurňáková. 

Výstava prác žiakov VO 56 žiakov Dátum: 15.01.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z triedy: p.uč. 
Horníkovej. 

Verejný koncert žiakov 
HO 

37 žiakov Dátum: 22.01.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť, 
získavanie skúseností z verejného 
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Jablokovová, Konrádová, Selingerová, 
Tomašovičová, Dulinová, Tomanová, Oláh, 
Ševčíková, Škorupová, Janičkovičová, 
Macháčková, Šestáková, Ďurišová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Gabčo, Siroma, 
Džurňáková. 

Triedny koncert 16 žiakov Dátum: 22.01.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Janičkovičová. 
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Triedny koncert 22 žiakov Dátum: 24.01.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Frait, 
Fraitová. 

Otvorená hodina 
prípravného ročníka 

16 žiakov Dátum: 30.01.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia tanečnej prípravy žiakov 
prípravného ročníka TO pre rodičov 
a verejnosť. 
Účinkovali žiaci z triedy p.uč. Višackej. 
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková. 

Otvorená hodina prvého 
ročníka TO 

18 žiakov Dátum: 30.01.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia tanečnej techniky hlavného 
predmetu žiakov prvého ročníka TO pre 
rodičov a verejnosť. 
Účinkovali žiaci z triedy p.uč. Višackej. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová. 

Triedny koncert 9 žiakov Dátum: 31.0.12014 
Miesto konania: Evanjelický kostol 
v Petržalke. 
Cieľ: Verejná prezentácia dosiahnutých 
výsledkov žiakov organového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried: p.uč. Siroma. 

Otvorená hodina 
prípravného štúdia 

19 žiakov Dátum: 10.02.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia tanečnej prípravy žiakov 
prípravného ročníka TO pre rodičov 
a verejnosť. 
Účinkovali žiaci z triedy p.uč. Višackej. 
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková. 

Interný koncert žiakov HO  66 žiakov Dátum: 12.02.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov, získavanie skúseností 
pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Siroma, 
Konrádová, Šagová, Tomanová, Ďurišová, 
Demčáková, Mallineritsová, Jablokovová, 
Jahelková, Tomanová, Tomašovič, 
Selingerová, Tomašovičová, Danková, 
Bíróová, Macháčková, Ševčíková, Dulinová, 
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Horňáková, Schlosserová, Adamová 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, Siroma, 
Džurňáková, Farkašová. 

Verejný koncert žiakov 
HO 

42 žiakov Dátum:19.02.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť, 
získavanie skúseností z verejného 
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Siroma, 
Konrádová, Šagová, Tomanová, Ďurišová, 
Demčáková, Mallineritsová, Jablokovová, 
Jahelková, Tomanová, Tomašovič, 
Selingerová, Tomašovičová, Danková, 
Bíróová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, Siroma, 
Džurňáková, Farkašová. 

Výstava prác žiakov VO 42 žiakov Dátum: 19.02.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z triedy: p.uč. 
Lozanovej. 

Verejný koncert žiakov 
HO 

24 žiakov Dátum: 20.02.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť, 
získavanie skúseností z verejného 
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Siroma, 
Konrádová, Macháčková, Ševčíková, 
Dulinová, Horňáková, Schlosserová, 
Adamová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Siroma, Gabčo. 

Triedny koncert 13 žiakov Dátum: 21.02.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8, Bratislava. 
Cieľ: Verejná prezentácia dosiahnutých 
výsledkov žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Adamová. 

Interný koncert žiakov HO 88 žiakov Dátum: 12.03.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov, získavanie skúseností 
pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
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Účinkovali žiaci z tried pedagógov:  
Tomašovič, Konrádová, Džurňáková, 
Selingerová,Tomašovičová, Bíróová, 
Ševčíková, Adamová, Tomanová, Oláh, 
Demčáková, Šagová, Jablokovová, Miko, 
Siroma, Kováč, Janičkovičová, Horňáková, 
Fraitová, Schlosserová, Ďurišová, Gabčo, 
Jahelková, Danková, Dulinová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková, 
Farkašová, Siroma. 

Jarný koncert 40 žiakov Dátum: 19.03.2014 
Miesto konania: Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Cieľ: Koncert venovaný Dňu učiteľov. 
Prezentácia umenia najtalentovanejších 
žiakov  všetkých stupňov základnej 
umeleckej školy pre širokú bratislavskú 
verejnosť. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Jablokovová, Ďurišová, Dulinová, Oláh, 
Fraitová, Tomanová, Tomašovič, 
Macháčková, Konrádová, Ševčíková, 
Demčáková, Horňáková, Janičkovičová, 
Bíróová, Šagová, Schlosserová, Adamová, 
Frait. 
Klavírny sprievod: p.uč. Gabčo, Farkašová, 
Siroma, Džurňáková. 

Výstava prác žiakov VO 22 žiakov Dátum: 19.03.2014 
Miesto konania:  Foyer Zrkadlovej siene 
Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Cieľ: Výstava reprezentačných prác žiakov 
VO pri príležitosti Jarného koncertu. 
Vystavované  boli práce žiakov z triedy p.uč. 
Lozanovej. 

Verejný koncert žiakov 
HO 

25 žiakov Dátum: 26.03.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť, 
získavanie skúseností z verejného 
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Konrádová, Džurňáková, Tomašovičová, 
Bíróová, Ševčíková, Adamová, Tomanová, 
Oláh, Demčáková, Šagová, Jablokovová, 
Miko, Siroma, Kováč. 
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková, 
Farkašová, Siroma. 

Výstava prác žiakov VO 42 žiakov Dátum: 26.03.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
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Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z triedy: p.uč. 
Lozanovej. 

Triedny koncert 9 žiakov Dátum: 28.03.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8, Bratislava. 
Cieľ: Verejná prezentácia dosiahnutých 
výsledkov žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Adamová. 

Verejný koncert žiakov 
HO 

23 žiakov Dátum: 03.04.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť, 
získavanie skúseností z verejného 
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Siroma, 
Gabčo, Macháčková, Dulinová. Konrádová, 
Ševčíková, Frait, Jahelková, Danková, 
Selingerová, Holba, Fraitová, Janičkovičová, 
Kováč, Bíróová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, Siroma 
Gabčo. 

Výstava prác žiakov VO  58 žiakov Dátum: 03.04.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z triedy: p.uč. 
Horníková. 

Interný koncert žiakov HO 57 žiakov Dátum: 09.04.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov, získavanie skúseností 
pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Siroma, 
Jablokovová, Janičkovičová, Oláh, Šagová, 
Ďurišová, Selingerová, Škorupová, Fraitová, 
Danková, Šestáková, Tomašovič, Bíróová, 
Konrádová, Mallineritsová, Ševčíková, 
Schlosserová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Siroma, Farkašová, 
Gabčo. 

Verejný koncert žiakov 
HO 

35 žiakov Dátum: 16.04.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
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Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť, 
získavanie skúseností z verejného 
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Siroma, 
Jablokovová, Janičkovičová, Oláh, 
Ďurišová, Selingerová, Škorupová, 
Šestáková, Tomašovič, Konrádová, 
Mallineritsová, Ševčíková, Schlosserová, 
Bíróová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Siroma, Farkašová, 
Gabčo. 

Triedny koncert 13 žiakov Dátum: 23.04.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Šagová. 

Klavírny recitál 1 účastník Dátum: 25.04.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: predstaviť  kvality nového koncertného 
nástroja verejnosti.  
Účinkoval: Marek Stupavský (Srbsko) 
Organizačné zabezpečenie koncertu p.uč. 
Siroma. 

Chcem vedieť o hudbe 
viac 

4 žiaci Dátum: 02.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: 1.ročník žiackej muzikologickej 
konferencie na tému „Moja obľúbená troška 
hudby“. Projekt vytvára priestor pre verejnú 
prezentáciu žiackych projektov zameraných 
na širokú hudobnú oblasť. 
Predstavili sa 4 žiaci navštevujúci predmet 
IKT v hudbe z triedy p.uč. Adamovej.  
Konfrenciu svojimi príspevkami obohatili: 
Mgr.art. Zuzana Flamová, Art.D. z VŠMU 
a Bc. Oliver Meres z UK. 

Triedny koncert 9 žiakov Dátum: 03.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Šestáková. 

Tretie soireé 
bratislavských organistov 
pod záštitou Prof. Dr. 

8 žiakov Dátum: 12.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
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Ferdinanda Klindu. Cieľ: prezentácia umenia mladých 
organistov, študentov ZUŠ, štátneho 
konzervatória, cirkevného konzervatória 
a VŠMU v Bratislave; možnosť 
porovnávania výsledkov práce študentov na 
všetkých stupňoch umeleckého školstva 
v Bratislave. 
Našu školu reprezentovali žiaci z triedy p.uč. 
Siromu. 

Triedny koncert 17 žiakov Dátum: 12.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov dychového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Selingerová. 

Triedny koncert 10 žiakov Dátum: 13.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov husľového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Tomašovičová. 

Interný koncert žiakov HO 26 žiakov Dátum: 14.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia a overovanie dosiahnutých 
študijných výsledkov, získavanie skúseností 
pri verejnom vystupovaní, motivácia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Ďurišová, Farkašová, Demčáková, 
Macháčková. Ševčíková, Tomanová, Kováč, 
Selingerová, Konrádová, Šagová, 
Škorupová, Bíróová, Tomašovičová, 
Janičkovičová. 
Klavírny sprievod: p. uč. Džurňáková, 
Gabčo, Oláh. 

Výstava prác žiakov VO 60 žiakov Dátum: 14.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov VO pre rodičov a širokú verejnosť. 
Vystavené žiacke práce z triedy: p.uč. 
Horníkovej. 

Výchovný koncert pre ZŠ 
Gessayova 

19 žiakov Dátum: 14.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Výchovný koncert pre žiakov ZŠ 
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Gessayova, predstavenie umeleckých 
výkonov a jednotlivých študijných oddelení 
HO, prezentácia nástrojov a motivácia 
k štúdiu na ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Fillo, 
Frait, Selingerová, Nikitin, Danková, 
Fraitová, Ďurišová, Konrádová. 

Triedny koncert 11 žiakov Dátum: 15.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Petrášová. 

Triedny koncert 13 žiakov Dátum: 16.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov dychového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Tomanová. 
Klavírny sprievod: p. uč. Farkašová. 

Triedny koncert 16 žiakov Dátum: 19.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Ďurišová. 

Verejný koncert žiakov 
HO 

26 žiakov Dátum: 21.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia výsledkov práce 
žiakov HO pre rodičov a širokú verejnosť, 
získavanie skúseností z verejného 
vystupovania, motivácia do ďalšieho štúdia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Ďurišová, Farkašová, Demčáková, 
Macháčková. Ševčíková, Tomanová, Kováč, 
Selingerová, Konrádová, Šagová, 
Škorupová, Bíróová, Tomašovičová, 
Janičkovičová. 
Klavírny sprievod: p. uč. Džurňáková, 
Gabčo, Oláh. 

Triedny koncert 17 žiakov Dátum: 29.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
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Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Janičkovičová. 

Triedny koncert 11 žiakov Dátum: 30.05.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Horňáková. 

Tvorivé výtvarné dielne 50  žiakov Dátum: 02.06.2014 
Miesto konania: ZUŠ Daliborovo nám. 2 
a Gessayova 8 v Bratislave 
Cieľ: Tvorivé výtvarné dielne pre všetky deti 
z okolia organizované  pri príležitosti MDD.  
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Horníková, Lozanová. 

Absolventský koncert HO 15 žiakov Dátum: 03.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Slávnostný verejný  absolventský 
koncert žiakov končiacich 1. a 2. stupeň 
základného štúdia. Riaditeľka školy na návrh 
pedagogickej rady vyhlásila najlepších 
absolventov za rok 2013/2014 – Monika 
Čárska – husle, z triedy p. uč. Jablokovovej, 
Jozef Noga  - organ, z triedy p. uč. Siromu 
a Silvia Cibulová- klavír, z triedy p.riad. 
Schlosserovej.  Ocenenie žiaci získavajú za 
vynikajúce študijné výsledky, reprezentáciu 
školy na koncertoch, súťažiach, národných 
a medzinárodných podujatiach. Na záver 
koncertu odovzdala p. predsedníčka 
Rodičovského združenia pri ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave pani PhDr. 
Ľudmila Farkašovská absolventom malý 
spomienkový darček. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Siroma, 
Schlosserová, Horňáková, Selingerová, 
Šestáková, Janičkovičová, Jablokovová, 
Frait . 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, Siroma. 

Výstava absolventských 
prác žiakov VO 

17 žiakov Dátum: 03.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Výstava absolventských prác žiakov 
výtvarného odboru. 
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Na výstavu boli nainštalované práce žiakov 
z tried p. uč. Horníkovej a Lozanovej. Za 
absolventa roka vo výtvarnom odbore bola 
pedagogickou radou navrhnutá Lucia 
Dubnická, z triedy p. uč. Horníkovej, za 
dôstojnú reprezentáciu školy na 
medzinárodnej súťaži.  

Výstava prác žiakov VO  36 žiakov Dátum: 03.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Výstava  prác žiakov výtvarného 
odboru, končiacich primárne umelecké 
vzdelávanie ISCED 1B. 
Na výstavu boli nainštalované práce žiakov 
z tried p. uč. Horníkovej a Lozanovej. 

Tanec to je zábava 50 žiakov Dátum: 04.06.2014 
Miesto konania: Dom kultúry Zrkadlový Háj 
Cieľ:  Záverečná verejná prezentácia 
tanečného umenia  žiakov 1.stupňa, 2. 
stupňa a ŠPD tanečného odboru pre rodičov 
a širokú verejnosť. Hudobný sprievod 
zabezpečila Ľudová hudba Jarabina pod 
vedením Mgr. Andreja Višackého. Program 
žiackeho matiné obohatil svojím vystúpením 
folklórny súbor Dopravár. 
Účinkovali žiaci z triedy p.uč. Višackej. 

Absolventský koncert HO 15 žiakov Dátum: 05.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave 
Cieľ: Slávnostný verejný  absolventský 
koncert žiakov končiacich 1. a 2. stupeň 
základného štúdia. Riaditeľka školy na návrh 
pedagogickej rady vyhlásila najlepších 
absolventov za rok 2013/2014 – Paulína 
Takácsová – flauta, z triedy p.uč. Bíróovej, 
Marta Pribulová  - klavír, z triedy p.uč. 
Dankovej, Eduard Porges – klavír, z triedy 
p.uč. Fraitovej. Ocenenie žiaci získavajú za 
vynikajúce študijné výsledky, reprezentáciu 
školy na koncertoch, súťažiach, národných 
a medzinárodných podujatiach. Na záver 
riaditeľka odovzdala v mene Rodičovského 
združenia pri ZUŠ Daliborovo nám.2 
v Bratislave  absolventom malé 
spomienkové darčeky. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Fraitová, 
Danková, Jablokovová, Konrádová, Bíróová, 
Tomašovičová, Petrášová. 

Triedny koncert 10 žiakov Dátum: 06.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
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Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov speváckeho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Demčáková. 
Klavírny sprievod: Džurňáková. 

Triedny koncert 16 žiakov Dátum: 10.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov gitarového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Tomašovič. 

Triedny koncert 14 žiakov Dátum: 10.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia dosiahnutých 
výsledkov žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Adamová. 

Triedny koncert 17 žiakov Dátum: 11.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia  výsledkov práce 
žiakov gitarového oddelenia . Koncert 
obohatilo vystúpenie žiaka dychového 
oddelenia HO ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Tomašovič, Macháčková. 

Triedny koncert 16 žiakov Dátum: 12.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov dychového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Nikitin. 

Triedny koncert 19 žiakov Dátum: 12.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov klavírneho oddelenia HO. Koncert 
obohatený o vystúpenie žiačky speváckeho 
oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Jahelková, Dulinová. 

Súťaž v predmete 
hudobná náuka 

5 žiakov Dátum: 12.06.2014 
Miesto konania: Základná umelecká škola, 
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Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Školská vedomostná súťaž v predmete 
hudobná náuka v duchu Hnúšťanského 
akordu. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Dulinová, Miko. 

Koncert organistov 13 žiakov Dátum: 15.06.2014 
Miesto konania: evanjelický kostol 
v Dunajskej Lužnej. 
Cieľ: Prezentácia  výsledkov práce žiakov  
organového oddelenia HO pre verejnosť. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Siroma. 

Triedny koncert 20 žiakov Dátum: 16.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Cibula, 
Škorupová, Oláh. 
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh. 

Otvorená hodina 
prípravného štúdia 

22 žiakov Dátum: 16.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Cieľ: Prezentácia tanečnej prípravy žiakov 
prípravného ročníka TO pre rodičov 
a verejnosť. 
Účinkovali žiaci z triedy p.uč. Višackej. 
Klavírny sprievod: p.uč. Džurňáková. 

Triedny koncert 13 žiakov Dátum: 18.06.2014 
Miesto konania: evanjelický kostol 
v Bratislave – Petržalke. 
Cieľ: Prezentácia  výsledkov práce žiakov  
organového oddelenia HO pre verejnosť. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Siroma. 

Triedny koncert 15 žiakov Dátum: 18.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia dosiahnutých 
výsledkov žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Adamová. 

Triedny koncert 14 žiakov Dátum: 19.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia dosiahnutých 
výsledkov žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Danková. 

Triedny koncert 3 žiaci Dátum: 20.06.2014 
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Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2  v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia dosiahnutých 
výsledkov žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Džurňáková. 

Triedny koncert 16 žiakov Dátum: 23.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Verejná prezentácia dosiahnutých 
výsledkov žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Fraitová, 
Frait. 

Triedny koncert 14 žiakov Dátum: 24.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov gitarového oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Kováč. 

Triedny koncert 14 žiakov Dátum: 25.06.2014 
Miesto konania: Koncertná sála ZUŠ 
Gessayova 8 v Bratislave. 
Cieľ: Triedny koncert pre rodičov 
a verejnosť, prezentácia výsledkov práce 
žiakov klavírneho oddelenia HO. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Konrádová. 

Triedny koncert 14 žiakov Dátum: 24.06.2014 
Miesto konania: ZŠ Rusovce. 
Cieľ: Verejná prezentácia práce žiakov 
dychového oddelenia HO pre rodičov 
a verejnosť. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Macháčková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Gabčo. 

 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa zapojila škola 
Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Otvorenie šk. roka 
2013/2014    

11 žiakov Dátum: 02.09.2013 
Miesto konania: ZŠ s MŠ Rusovce 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pri 
príležitosti otvorenia školského roka 
2013/2014. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Šebek. 

Vítanie prvákov 1 žiak Dátum: 02.09.2013 
Miesto konania: ZŠ Gessayova. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pri 
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príležitosti otvorenia školského roka 
2013/2014 a privítania prváčikov. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Mallineritsová. 

September – Svetový 
mesiac Alzheimerovaej 
choroby 

12 žiakov Dátum: 01. – 30. September 2013 
Miesto konania: Úrad verejného 
zdravotníctva, Trnavská cesta 52, Bratislava 
Cieľ: výstava žiackych prác na tému 
Alzheimerova choroba. Projekt zameraný na 
osvetu, ktorej poslaním je upozorniť širokú 
verejnosť na Alzheimerovu chorobu 
a odtabuizovať túto tému. 
Vystavené práce žiakov z tried pedagógov: 
Horníková, Lozanová. 

Zlaté ruky 2 žiaci Dátum: 15.10.2013 
Miesto konania: Justiho sieň Primaciálneho 
paláca v Bratislave. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pri 
príležitosti celoslovenskej prehliadky 
ručných prác seniorov „Zlaté ruky.“ 
Organizátor: Jednota dôchodcov na 
Slovensku v spolupráci s Magistrátom hl. 
mesta SR Bratislavy pod záštitoi ministra 
kultúry Mareka Maďariča. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Mgr.art. 
Miloš Tomašovič, PhD., Marián Holba. 

Mesiac úcty k starším 3 žiaci Dátum: 17.10.2013 
Miesto konania: Zichyho palác, Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov pri 
príležitosti osláv mesiaca úcty k starším. 
Organizátor: starostka mestskej časti 
Bratislava –Staré Mesto Táňa Rosová 
a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska Staré Mesto. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Tomašovičová,  Ševčíková,  Bíróová. 
Klavírny sprievod: p.Schlosserová. 

Festival Eugena Suchoňa 1 žiačka Dátum: 17.-18.10. 2013 
Miesto konania: Dom kultúry Pezinok. 
Cieľ: Reprezentácia školy na X. ročníku 
festivalu E. Suchoňa, ktorý mapuje najlepšie 
výsledky základného umeleckého školstva 
na Slovensku. Interpret musí byť víťazom 
národnej alebo medzinárodnej interpretačnej 
súťaže v sólovej alebo komornej hre. 
Účinkovala žiačka z triedy p.uč. Fraitovej. 

Primície prvákov 1 žiačka Dátum:18.10.2013 
Miesto konania: Gymnázium Pankúchova 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie pri príležitosti 
primícií prvákov. 
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Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Adamová. 

Akadémia 1 žiačka Dátum: 21.10.2013 
Miesto konania: Gymnázium sv. Uršule 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie pri príležitosti 
slávnostnej akadémie. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Danková. 

Celoslovenské stretnutie 
seniorov 

2 žiaci Dátum: 22.10.2013 
Miesto konania: Hotel Soravia, Bratislava. 
Organizátor: Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor 
pre komunikáciu a styk s verejnosťou 
Špitálska  4, Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov na 
slávnostnom celoslovenskom stretnutí 
seniorov v Bratislave za účasti ministra 
práce Jána Richtera a iných hostí. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Tomašovič, Tomanová. 

Vianočná kvapka krvi 10 žiakov Dátum: 05.12.2013 
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislava 
Cieľ: vytvorenie reliefnych plakiet rozmer 
5x8 cm s počtom 10 ks od žiakov z triedy p. 
uč. Horníkovej. 

Vianočná akadémia 1 žiačka Dátum: 06.12.2013 
Miesto konania: ZŠ Černyševského 
Cieľ: Prezentácia žiaka na Vianočnej 
akadémii základnej školy. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Schlosserová. 

Besiedka v MŠ P. Horova 2 žiaci Dátum: 06.12.2013 
Miesto konania: MŠ P. Horova, Bratislava. 
Cieľ:  Mikulášske kultúrne vystúpenie pre 
detičky z MŠ Horova. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Šestáková. 

Petržalské vianočné trhy 15 žiakov Dátum: 07.12.2013 
Miesto konania: Petržalka, priestranstvo pri 
Chorvátskom ramene Tupolevova – 
Jiráskova ul. V Bratislave. 
Cieľ: prezentácia žiakov ZUŠ na 2.ročníku 
Petržalských vianočných trhov pre všetkých 
návštevníkov. 
Účinkovali žiaci z tried: p. uč. Adamová, 
Frait. 
Podujatie sa pre zlé poveternostné 
podmienky neuskutočnilo. 

Vianočné stretnutie  pre 
členov a priateľov KDH 

9 žiakov Dátum 08.12.2013 
Miesto konania : Mezanín Primaciálneho 
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paláca v Bratislave. 
Cieľ: Adventný kultúrny program pri 
príležitosti vianočného stretnutia členov 
KDH pre okres Bratislava V. 
Účinkovali žiaci z tried učiteľov: Tomanová, 
Tomašovičová, Demčáková, Tomašovič. 
Klavírny sprievod: MgA. J. Siroma, 
Danková. 

Akadémia 1 žiak Dátum 10.12.2013 
Miesto konania: ZŠ Gercenova, Bratislava 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie na akadémii ZŠ 
Gercenova v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Jahelková. 

Vianočný koncert pre 
seniorov 

17 žiakov Dátum: 10.12.2013 
Miesto konania: Domov jesene života 
v Dúbravke, Hanulova 7/A. 
Cieľ: Vianočný koncert pre seniorov k ich 
životným jubileám. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: súbor 
pod vedením p.uč. Fraitovej a Fraita; súbor 
pod vedením p.uč. Adamovej. 

Vianočná cukráreň 9 žiakov Dátum: 11.12.2013 
Miesto konania: ZŠ s MŠ Rusovce. 
Cieľ: Kultúrny program pre vianočný projekt 
ZŠ Rusovce. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Macháčková, Škorupová. 

Staromestské vianočné 
trhy 

11 žiakov Dátum: 12.12.2013 
Miesto konania: Staré mesto, Bratislava. 
Cieľ: Prezentácia žiakov na Staromestských 
vianočných trhoch  na Hviezdoslavovom 
námestí pre širokú bratislavskú verejnosť. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Adamová, Frait. 

Benefičný koncert pre DD 8 žiakov Dátum: 12.12.2013 
Miesto konania: Gymnázium Pankúchova ul. 
Bratislava. 
Cieľ: Benefičný koncert spojený s finančnou 
zbierkou pre deti z detského domova  
v Skalici. 
Za vystúpenie žiakom a učiteľom listom 
poďakovala pani RNDr. Ľubomíra 
Kováčová, riaditeľka gymnázia. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: p.uč. 
Selingerová, Tomašovičová, Danková, 
Šestáková, Adamová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková. 

Vianočná besiedka MŠ 
Jankolova 

1 žiačka Dátum: 13.12.2013 
Miesto konania: Kultúrny dom Ovsište. 
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Cieľ: Kultúrne vystúpenie na vianočnej 
besiedke pre deti MŠ Jankolova. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Konrádová. 

Vianočné trhy Rusovce 1 žiak Dátum: 13.12.2013 
Miesto konania: Rusovce. 
Cieľ: adventné kultúrne vystúpenie žiakov 
ZUŠ na vianočných trhoch v Rusovciach. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Macháčková. 

Detské vianočné dielne 6 žiakov Dátum: 15.12.2013 
Miesto konania: Justiho sieň Primaciálneho 
paláca v Bratislave. 
Cieľ: Tvorivé dielne a prezentácia techník 
pri výrobe vianočných darčekov pre všetky 
deti z Bratislavy. Dekoračné práce pre 
pracovné stoly počet:110 kusov, 
prevedených 180 kusov prác. 
Organizátor: Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy. 
Prezentovali sa žiaci z tried pedagógov: 
Lozanová, Horníková. 

Akadémia 1 žiak Dátum: 16.12.2013 
Miesto konania: ZŠ Mudroňova, Bratislava 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie na akadémii ZŠ 
Mudroňova v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Konrádová. 

Akadémia 2 žiaci Dátum: 17.12.2013 
Miesto konania: ZŠ Nobelovo nám. 
Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie na akadémii ZŠ 
Nobelovo nám. v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Ševčíková. 

Akadémia 1 žiak Dátum: 19.12.2013 
Miesto konania: ZŠ Novohradská, 
Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie na akadémii ZŠ 
Novohradská v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Ševčíková. 

Akadémia 1 žiak Dátum: 19.12.2013 
Miesto konania: ZŠ Hlboká cesta, 
Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie na akadémii ZŠ 
Hlboká cesta v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Konrádová. 

Jasličkový sviatok 3 žiaci Dátum: 25.12.2013 
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Miesto konania: Kostol saleziánov, 
Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie pri príležitosti 
cirkevného jasličkového sviatku. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Jahelková. 

Koncert Gymnázia sv. 
Uršule 

1 žiak Dátum: 27.01.2014 
Miesto konania : Kultúrny dom Dúbravka 
v Bratislave. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie na  slávnostnom 
koncerte  Gymnázia sv. Uršule, ktorý sa 
konal pri príležitosti oslavy výročia sv. 
Angely Merici. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Danková. 

Odkryté kapitoly 
Bratislavy 

7 žiakov Dátum: 04.03.2014 
Miesto konania: Zichyho palác, Ventúrska 9, 
Bratislava. 
Cieľ: Koncert pri príležitosti vernisáže 
výstavy Odkryté kapitoly Bratislavy 
„Slovanská Bratislava“ pod záštitou 
starostky Bratislava –Staré mesto PhDr. 
Tatiany Rosovej. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Demčáková, Schlosserová, Tomašovičová, 
Danková. 
Klavírny sprievod: p. Schlosserová. 

Koncert L. Kollárovej 2 žiaci Dátum: 08.03.2014 
Miesto konania: ZŠ Rusovce. 
Cieľ: Obohatenie programu kultúrnym 
vystúpením žiakov ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Macháčková. 
Klavírny sprievod: p.uč. Gabčo. 

Koncert v rámci 
bohoslužieb 

1 žiak Dátum: 01.04.2014 
Miesto konania: Gymnázium Matky Alexie, 
Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie v rámci školských 
bohoslužieb gymnázia Matky Alexie. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Horňáková. 

Koncert v rámci 
bohoslužieb 

1 žiak Dátum: 08.04.2014 
Miesto konania: Gymnázium Matky Alexie, 
Bratslava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie v rámci školských 
bohoslužieb gymnázia Matky Alexie. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Horňáková. 

Akadémia  ZŠ Jarovce 1 žiak Dátum: 09.04.2014 
Miesto konania: ZŠ Jarovce. 
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Cieľ: Obohatenie programu žiakov základnej 
školy  kultúrnym vystúpením žiakov ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Cibula. 

Koncert BIBS 1 žiak Dátum: 10.04.2014 
Miesto konania: Britisch Internacional 
School Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiaka ZUŠ na 
slávnostnom koncerte BIBS. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Šagová. 

Koncert v Dome Quo 
Vadis 

9 žiakov Dátum: 14.04.2014 
Miesto konania: Dom Quo Vadis, Bratislava. 
Cieľ: koncert školského komorného 
husľového orchestra s organom pri 
príležitosti výročia úmrtia Antona 
Habovštiaka. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Jablokovová. 
Organ: p.uč. Siroma. 

Koncert v rámci 
bohoslužieb 

1 žiak Dátum: 15.04.2014 
Miesto konania: Gymnázium Matky Alexie, 
Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie v rámci školských 
bohoslužieb gymnázia Matky Alexie. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Horňáková. 

Bratislava pre všetkých 4 žiaci Dátum: 26.04.2014 
Miesto konania: Hlavné námestie Bratislava 
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislava. 
Cieľ: Námestie detí – prezentácia a tvorivé 
dielne žiakov výtvarného odboru, motivácia, 
zvyšovanie záujmu detí o výtvarné 
vzdelávanie o dianie vo výtvarnom svete a o 
výtvarné umenie. 
Prezentovali sa žiaci z tried p. uč. Lozanovej 
a Horníkovej. 

Bratislava pre všetkých 10 žiakov Dátum: 26.04.2014 
Miesto konania: Hlavné námestie Bratislava 
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislava. 
Cieľ: Autobus – súťažná prezentácia 
žiackych výtvarných prác. 
Prezentovali sa žiaci z tried: p.uč. 
Horníková, Lozanová. 

Bratislava pre všetkých 15 žiakov Dátum: 26.04.2014 
Miesto konania: Hlavné námestie Bratislava. 
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislava. 
Cieľ: Pódium – verejná prezentácia kapiel 
pre návštevníkov podujatia, motivácia, 
zvyšovanie záujmu detí o hudobné 
vzdelávanie. 
Účinkovali žiaci z tried: p.uč. Adamová, 
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Frait, Fraitová. 
Bratislava pre všetkých 22 žiakov Dátum: 27.04.2014 

Miesto konania: Primaciálny palác, 
Bratislava. 
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislava. 
Cieľ: Koncert pre návštevníkov projektu 
Bratislava pre všetkých, prezentácia umenia 
žiakov základnej umeleckej školy pre širokú 
bratislavskú verejnosť. 
Účinkovali žiaci  z tried pedagógov: 
Selingerová, Tomašovičová, Bíróová, 
Šagová, Danková, Šestáková, Janičkovičová, 
Tomanová, Tomašovič, Nikitin, Fraitová, 
Ďurišová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Danková, 
Farkašová. 

Akadémia 2 žiaci Dátum: 29.04.2014 
Miesto konania: Gymnázium Sv. Uršule, 
Bratislava. 
Cieľ: Obohatenie slávnostného programu 
kultúrnym vystúpením žiakov ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Danková. 

Koncert v rámci 
bohoslužieb 

1 žiak Dátum: 29.04.2014 
Miesto konania: Gymnázium Matky Alexie, 
Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie v rámci školských 
bohoslužieb gymnázia Matky Alexie. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Horňáková. 

Zelené námestie 26 žiakov Dátum: 02.05.2014 
Miesto konania: Hlavné námestie , 
Bratislava. 
Cieľ: Oživenie zeleného námestia detskými 
plastikami z papiera a plastu. Demonštrácia 
detskej kreativity a hravosti. 
Vystavené práce žiakov z tried pedagógov: 
Horníková, Lozanová. 

Koncert ku Dňu matiek 2 žiaci Dátum: 07.05.2014 
Miesto konania: ZŠ Mudroňova ul., 
Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie v slávnostnom 
programe ku Dňu matiek. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Konrádová. 

Jarný koncert pre seniorov 2 žiaci Dátum: 14.05.2014 
Miesto konania: Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Cieľ: Koncert pre bratislavských seniorov 
organizovalo hlavné mesto SR Bratislava 
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pod záštitou námestníčky primátora pani 
Nagyovej-Džerengovej. 
 Program pripravili žiaci šiestich základných 
umeleckých škôl . Umeleckým slovom 
sprevádzal U. Ulmann. 
Našu ZUŠ  na vysokej umeleckej úrovni 
reprezentovali žiačky z tried pedagógov: 
Šestáková, Schlosserová. 

Stará mama Starého Mesta 2 žiaci Dátum: 15.05.2014 
Miesto konania: Sobášna sieň Zichyho 
paláca, Ventúrska 9, Bratislava. 
Organizátor: Starostka mestskej časti 
Bratislava - Staré mesto Táňa Rosová 
a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska- Staré Mesto. 
Cieľ: kultúrny program žiakov pri 
príležitosti 10. ročníka súťaže Stará mama 
Starého Mesta. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Tomanová, Tomašovič. 

Akadémia 1 žiak Dátum: 16.05.2014 
Miesto konania: ZŠ Svätej rodiny, 
Gercenova, Bratislava. 
Cieľ: Spestrenie programu slávnostnej 
akadémie žiakov ZŠ Svätej rodiny 
kultúrnym vystúpením žiaka ZUŠ 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Šagová. 

Noc múzeí a galérií 3 žiaci Dátum: 17.05.2014 
Miesto konania: Múzeum školstva 
a pedagogiky v Bratislave. 
Cieľ: Obohatenie programu projektu 
kultúrnym vystúpením žiakov ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Tomašovič, Tomanová. 

Namaľuj ci Ty 7 žiakov Dátum. 20.05.2014 
Miesto konania: autobusová zastávka 
Šintavská ul. Bratislava. 
Cieľ: skrášlenie zastávky MHD, farebné a 
kompozičné riešenie zastávky.  
Projekt nerealizovaný, situácia otvorená. Pri 
vytváraní návrhu dizajnu  sa vychádzalo z 
návrhov žiakov z tried p.uč. Lozanovej. 
Práce na projekte boli preložené na jesenné 
mesiace. 

Noc kostolov - Rusovce 3 žiaci Dátum: 23.05.2014 
Miesto konania: Katolícky kostol, Rusovce. 
Cieľ: Spestrenie svätej omše kultúrnym 
programom žiakov HO v rámci projektu Noc 
kostolov. Získavanie skúseností z komornej 
hry v netradičnom priestore a propagácia hry 
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na sólových hudobných nástrojoch. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Macháčková, Škorupová. 

Koncert pre dôchodcov 14 žiakov Dátum 11.06.2014 
Miesto konania: Penzión, Rusovská cesta, 
Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ  pre 
dôchodcov, spestrenie ich každodenného 
života prostredníctvom umeleckého 
programu. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Kováč, 
Fillo, Mallineritsová, Tomašovičová, 
Selingerová. 

Slávnostná akadémia 2 žiaci Dátum: 11.06.2014 
Miesto konania: Divadlo SĽUK Rusovce. 
Cieľ:  Prezentácia celoročných aktivít žiakov 
ZŠ Rusovce, spestrenie programu 
umeleckými výkonmi žiakov hudobného 
odboru ZUŠ. Popularizácia štúdia v ZUŠ 
v rámci elokovaného pracoviska Rusovce. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Macháčková, Sipos, Cibula, Škorupová, 
Janičkovičová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Gabčo. 

Koncert Tanečného 
konzervatória  a žiakov 
ZUŠ 

8 žiakov Dátum: 11.06.2014 
Miesto konania: Dom kultúry Dúbravka, 
Bratislava. 
Cieľ: Spoločný koncert žiakov Tanečného 
konzervatória E.Jaczovej a základných 
umeleckých škôl. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Višacká. 

Koncert v DK Zrkadlový 
háj 

7 žiakov Dátum: 12.06.2014 
Miesto konania: DK Zrkadlový háj, 
Bratislava – veľká sála. 
Cieľ: Prezentácia umeleckých výkonov 
žiakov HO pre deti, motivácia do ďalšieho 
štúdia, popularizácia štúdia v ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Frait, 
Fraitová. 

Dni Petržalky 9 žiakov Dátum: 12.06.2014 
Miesto konania: DK Zrkadlový háj, 
Bratislava.  
Cieľ: sprievodné vystúpenie žiakov TO ZUŠ 
k Dňom Petržalky pod hlavičkou 
Talentovaná mládež Petržalky. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Višacká.  

Dni CHOCHP 10 žiakov Dátum: 13.06.2014 
Miesto konania: Pódium na Hlavnom 
námestí Bratislava.  
Cieľ: Verejná prezentácia žiakov HO ZUŠ v  
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rámci Dní CHOCHP- Chyť svoj druhý dych. 
Ako jedinú hudobnú zložku z  10 kapiel  si 
agentúra Emotion vybrala kapelu zo ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Frait, 
Adamová. 

Dni Petržalky 21 žiakov Dátum: 14.06.2014 
Miesto konania: Závodisko Petržalka – 
detská scéna, Bratislava. 
Cieľ:  vystúpenie žiakov TO ZUŠ v rámci 
projektu mestskej časti „Dni Petržalky“. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Višacká. 

Poetické štúdio J.Sarvaša 3 žiaci Dátum: 16.06.2014 
Miesto konania: DK Kramáre, Bratislava 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov HO pri 
príležitosti Poetického večera J. Sarvaša, 
spojenie hudby a poézie. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov:  
Tomanová, Tomašovič. 

Výchovný koncert 7 žiakov Dátum:16.06.2014 
Miesto konania: ŠKD ZŠ Jarovce. 
Cieľ: Výchovný koncert pre deti zo ŠD ZŠ 
„Koncert pre kamarátov“ Jarovce. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Janičkovičová, Škorupová, Cibula, Oláh. 
Klavírny sprievod: p.uč. Oláh. 

Výchovný koncert pre MŠ  10 žiakov Dátum:17.06.2014 
Miesto konania: MŠ Čunovo. 
Cieľ: Výchovný koncert, oboznamovanie 
škôlkárov s jednotlivými nástrojmi, uvedenie 
skladieb pútavým spôsobom, ktorý vyvoláva 
v deťoch záujem o nasledujúce štúdium 
v ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Macháčková, Janičkovičová, Škorupová. 

Koncert orchestra Britisch 
School 

1 žiačka Dátum: 17.06.2014 
Miesto konania: kostol Klarisky, Bratislava 
Cieľ: Účinkovanie žiačky ZUŠ Daliborovo 
nám.2 v Bratislave na koncerte orchestra 
Britisch School. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Škorupová. 

Koncert pre stredisko 
sociálnych služieb 

18 žiakov Dátum: 18.06.2014 
Miesto konania: Stredisko sociálnych 
služieb, Mlynarovičova 7, Bratislava. 
Cieľ: Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ pre 
dôchodcov. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Kováč, 
Fillo, Mallineritsová, Tomašovičová, 
Selingerová, Fraitová, Šestáková, Frait. 
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Výchovný koncert pre MŠ 11 žiakov Dátum:19.06.2014 
Miesto konania: MŠ Jarovce. 
Cieľ: Výchovný koncert, oboznamovanie 
škôlkárov s jednotlivými nástrojmi, uvedenie 
skladieb pútavým spôsobom, ktorý vyvoláva 
v deťoch záujem o nasledujúce štúdium 
v ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Macháčková, Cibula, Janičkovičová, 
Škorupová. 

Výchovný koncert 9 žiakov Dátum: 20.06.2014 
Miesto konania: MŠ Rusovce. 
Cieľ: Výchovný koncert, oboznamovanie 
škôlkárov s jednotlivými nástrojmi, uvedenie 
skladieb pútavým spôsobom, ktorý vyvoláva 
v deťoch záujem o nasledujúce štúdium 
v ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Macháčková, Janičkovičová, Škorupová, 
Mallineritsová. 

Koncert L. Kollárovej 5 žiakov Dátum: 21.06.2014 
Miesto konania: ZŠ Rusovce. 
Cieľ: Obohatenie programu kultúrnym 
vystúpením žiakov ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Macháčková, Horňáková, Janičkovičová, 
Sipos. 
Klavírny sprievod: p.uč. Gabčo. 

Stretnutie klarinetistov 
a saxofonistov 

2 žiaci Dátum: 21.06.2014 
Miesto konania: Štátne konzervatórium, 
Tolstého 11, Bratislava. 
Cieľ: Vystúpenie žiakov v rámci 
celoslovenského podujatia prezentácie 
žiakov ZUŠ v hre na klarinete a saxofóne. 
Inšpirácia pre ďalšie štúdium a konfrontácia 
so žiakmi ostatných ZUŠ. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Tomanová. 
Klavírny sprievod: p.uč. Farkašová. 

Oceňovanie talentovanej 
mládeže 

23 žiakov Dátum: 24.06.2014 
Miesto konania: Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca, Bratislava. 
Cieľ: Ocenenie spoločných vynikajúcich 
výsledkov práce  pedagógov a mladých ľudí, 
ktorí sa v školskom roku 2013/2014 stali 
víťazmi rôznych celoštátnych 
a medzinárodných súťaží a tak úspešne 
reprezentovali hlavné mesto  SR Bratislavu. 
Sprievodný program k podujatiu pripravili 
žiaci zo ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave. 
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Účinkovali žiaci z tried pedagógov: Frait, 
Dulinová, Jablokovová, Fraitová. 
Klavírny sprievod: p. uč. Adamová, Siroma. 

Koncert pre MŠ 
Gessayova 

7 žiakov Dátum: 24.06.2014 
Miesto konania:  MŠ Gessayova 
Cieľ: Koncert pri príležitosti 35. výročia 
vzniku materskej školy Gessayova. 
Účinkovali žiaci z tried pedagógov: 
Tomašovičová, Danková, Šestáková, 
Mallineritsová. 

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

Názov projektu Cieľ projektu 
a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

ARS 
BRATISLAVENSIS  

Galakoncert 
R.Rikkona 
s talentovanými 
žiakmi ZUŠ 

Prezentácia 
výsledkov práce 
najtalentovanejších 
žiakov ZUŠ v 
spolupráci s 
renomovaným 
klaviristom R. 
Rikkonom, motivácia 
žiakov do ďalšej 
práce na technickom 
a umeleckom 
zdokonaľovaní. 

04.11.2013 
Zrkadlová sieň 
Primaciálneho 
paláca v Bratislave. 

ARS 
BRATISLAVENSIS  

3. soireé 
bratislavských 
organistov pod 
záštitou prof. Dr. 
Ferdinada Klindu 

Prezentácia práce 
mladých 
bratislavských 
organistov širokej 
bratislavskej 
verejnosti, 
porovnávanie 
umeleckej úrovne 
,výmena skúseností 
poslucháčov 
základných 
umeleckých škôl, 
štátneho a 
cirkevného 
konzervatória a 
VŠMU. Predstavuje 
prehliadku umeleckej 
tvorivosti na 
všetkých stupňoch 
umeleckého 

12. máj 2014 
Koncertná sála ZUŠ 
Daliborovo nám.2 v 
Bratislave 
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vzdelávania v 
Bratislave. 

 
 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
V sledovanom školskom roku nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou. 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy. 
 
Na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2013 schváleného 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26.-27. 06.2013 uznesením č. 
1168/2013 a na základe poverenia na výkon kontroly č. 12/2013 zo dňa 18.09.2013, vykonali 
zamestnanci útvaru mestského kontrolóra JUDr. Viera Michalová – vedúca kontrolnej 
skupiny a Ing. Filip Húšťava – člen kontrolnej skupiny, v čase od 18.09.2013 do 09.10.2013 
kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami v mestskej rozpočtovej organizácii – Základná umelecká škola, 
Daliborovo nám.2, 851 01 Bratislava zo dňa 28.04.2011. 
Kontrolované bolo obdobie od 01.04.2011 do ukončenia výkonu kontroly. 
V zápisnici o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly č.12/2013 sa na 
základe správy o výsledku následnej finančnej kontroly ukladá kontrolovanému subjektu 
povinnosť: 
1.  Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku a predložiť ich mestskému kontrolórovi v termíne do 14.10.2013. 
2.  Správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou a o  odstránení príčin ich vzniku predložiť mestskému kontrolórovi v 
termíne do 31.1.2014. 
3.  V súlade s § 8 písm. g) a § 14 ods.2 písm. h) určiť zamestnancov zodpovedných za 
nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa 
osobitného predpisu (napr. Zákonníka práce) a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v 
termíne do 31.1.2014. 
 
Prijaté opatrenia a vyhodnotenie ich plnenia 
 
Riaditeľka ZUŠ prijala v stanovenom termíne nasledovné opatrenia: 
1.  Vykonávať predbežnú finančnú kontrolu v súlade s ustanoveniami zákona č. 502/2001 
Z.z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.  
Zodpovední: riaditeľka, účtovníčka 
Termín: ihneď, trvalý 
Vyhodnotenie plnenia: 
Osoby zodpovedné za vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú na krycích listoch 
svojim podpisom jej vykonanie v súlade s ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. 
2. Zabezpečiť čerpanie dovolenky zamestnancov v súlade s §- om 111 a §-om 113 
Zákonníka práce. 
Zodpovední: riaditeľka, personalistka 
Termín: ihneď, trvalý 
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Vyhodnotenie plnenia: 
Vnútornou smernicou č. 5/2013 riaditeľka upravila čerpanie dovolenky zamestnancov. 
Zamestnanci sú povinní vyčerpať dovolenku najneskôr do konca budúceho kalendárneho 
roka. Zostatok nevyčerpanej dovolenky je možné preplatiť len v prípade ukončenia 
pracovného pomeru. 
3. Viesť dôsledne evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v 
poradí v akom boli uzatvorené - § 224 ods.2 písm. d) Zákonníka práce. 
Zodpovední: riaditeľka, personalistka 
Termín: ihneď, trvalý 
Vyhodnotenie plnenia: 
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  uzatvorené v roku 2011 boli 
novou pracovníčkou  PaM dodatočne zaevidované. V prípade uzatvorenia nových dohôd o 
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  budeme tieto evidovať v poradí v akom 
budú uzatvorené podľa § 224 ods.2 písm. d) Zákonníka práce. 
4. V súlade s § 8 písm. g) a § 14 ods.2 písm. h) určiť zamestnancov zodpovedných za 
nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa 
osobitného predpisu a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 31.1.2014. 
Vyhodnotenie plnenia:  
So zamestnankyňou PaM zodpovednou za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou 
bol rozviazaný pracovný pomer dohodou v júni 2012. 
 
 
VII. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 
 
V školskom roku 2013/2014 Základná umelecká škola Daliborovo nám.2 v Bratislave 
spravovala hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného 
účelu a predmetu činnosti protokolmi o zverení majetku. Prevádzkovala 2 budovy - budovu 
na Daliborovom nám.2 a budovu elokovaného pracoviska na Gessayovej 8 v Bratislave. 
Základná umelecká škola zabezpečovala vyučovanie umeleckých predmetov aj na ďalších  
elokovaných pracoviskách v ZŠ s MŠ Jarovce a v ZŠ s MŠ Rusovce.  
 
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 
zriadeného elokovaného pracoviska do siete škôl, sme zabezpečili predĺženie zmlúv o nájme 
nebytových priestorov v elokovaných pracoviskách Jarovce a Rusovce. V ZŠ s MŠ Jarovce, 
Trnková 1 Bratislava  na 3 roky, v ZŠ s MŠ Rusovce, Vývojová 228 Bratislava na dobu 
neurčitú. Prenajaté priestory slúžia výlučne na vyučovanie žiakov prihlásených do ZUŠ v 
rozsahu určenom rozvrhmi hodín pedagogických zamestnancov v danom školskom roku. 
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 predmetných 
elokovaných pracoviskách poskytujeme žiakom základné umelecké vzdelanie. 
 
Budovy zverené hlavným mestom SR Bratislavy do správy základnej umeleckej škole na 
plnenie vymedzeného účelu a predmetu činnosti potrebujú nevyhnutné opravy: 
 
Daliborovo nám.2:  a) vymeniť nefunkčné staré okná za plastové 
   b) vymaľovať interiér 
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   c) zatepliť budovu a opraviť fasádu 
   d) opraviť elektrické rozvody v budove 
    
Gessayova 8:  a) vymeniť nefunkčné okná za plastové 
   b) vymaľovať interiér 
   c) zatepliť budovu a opraviť fasádu 
 
 Triedy v obidvoch pracoviskách sú  vybavené starými učebnými pomôckami aj starým 
zariadením, ktoré postupne, krok po kroku modernizujeme. Potrebovali by sme vymieňať 
najmä staré dosluhujúce učebné pomôcky – klavíre, ktoré sú základom pre vyučovanie 
žiakov v hudobnom odbore.  Pre potreby rozšírenia vyučovania v hre na dychové nástroje 
sme v školskom roku 2013/2014 zakúpili potrebné učebné pomôcky: 2 saxofóny, altovú 
flautu. Do triedy bicích nástrojov sme zabezpečili niekoľko potrebných hudobných nástrojov. 
Zakúpili sme nové nástroje potrebné na vyučovanie hry na gitare, reprobox štúdio a ozvučenie 
na prezentáciu spevákov. Žiakom tanečného odboru sme zakúpili tanečnú obuv a  
z prostriedkov 2% z daní zakúpili nové zrkadlá, nakoľko pôvodné boli v zlom technickom 
stave. 

V súvislosti s plnením školského vzdelávacieho programu a úspešnou propagáciou 
školy na verejnosti sa nám v školskom roku 2013/2014 podarilo udržať naplnenosť triedy hry 
na organ. Keďže vyučovanie predmetu hra na organ prebiehalo v koncertnej sále na 
Daliborovom nám.2, v ktorej je zabudovaný dvojmanuálový historický nástroj, chýbali nám 
voľné priestory na účely  verejnej  prezentácie žiakov hudobného odboru. Preto sme vo 
voľnej tanečnej sále v budove elokovaného pracoviska Gessayova 8  už v minulom školskom 
roku zriadili menšiu koncertnú sálu pre verejnú prezentáciu výsledkov práce žiakov 
hudobného odboru. Pedagogickí zamestnanci so svojimi žiakmi v plnej miere využívali 
novozriadenú koncertnú sálu, ktorá im bola slávnostne odovzdaná do užívania vo februári 
2014 aj s novým  klavírom, čo vyvolalo pozitívnu odozvu nielen medzi pedagogickými 
zamestnancami a žiakmi, ale aj návštevníkmi našich verejných podujatí. 

 
Do koncertnej sály na Daliborovom nám.2 v Bratislave sa nám v školskom roku 

2013/2014  vďaka finančnej podpore hlavného mesta podarilo získať nový koncertný 
klavír, nakoľko starý opotrebovaný nástroj už nevyhovoval a nespĺňal požiadavky na 
koncertné účely. Nový nástroj bol od prvých hodín v plnej miere využívaný, motivoval 
žiakov ku krásnym umeleckým výkonom. 

 Týmto  si dovoľujeme ešte raz poďakovať zriaďovateľovi, poslancom Mestského 
zastupiteľstva, členom Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, Oddeleniu kultúry, školstva, športu a 
mládeže, mestskému kontrolórovi a všetkým ďalším, ktorí sa zaslúžili o tento krásny 
počin pre základné umelecké školy. 

 
 V budove na Daliborovom nám. 2 sa nám podarilo k malej triede, ktorou disponoval 
výtvarný odbor na výchovno-vyučovací proces, zariadiť druhú učebňu a zlepšiť tak 
priestorové podmienky pre vyučovanie žiakov VO.  
V budove  na Daliborovom nám.2 sme dovymieňali staré  nebezpečné gamatky za nové a 
bezpečné a vymenili staré, rozpadávajúce sa záclony v triedach školy, čím sa nám podarilo 
zlepšiť podmienky pre prácu pedagógov a žiakov. 

  Priestory budovy na Daliborovom. nám.2 a  elokovaného pracoviska na Gessayovej 8 
v Bratislave  sme v školskom roku 2013/2014 využívali na 100%. V budove na Daliborovom  
nám.2  sme využívali na vyučovací proces aj priestory koncertnej sály a priestory zborovne. Z 
kapacitných dôvodov sa učitelia striedali v triedach individuálneho vyučovania. 
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Dňa 27.júla 2013 došlo  vplyvom horúčav k havárii  na spoločnej rampe 

elokovaného pracoviska ZUŠ Daliborovo nám. na Gessayovej ul. 8 a CVČ Gessayova 6.  
Zazmluvnená firma Náter odstránila spadnuté časti betónového zábradlia a demontovala časť 
rizikového betónového zábradlia.  Znalcom z odboru statika stavieb Ing. Ivanom Gubom bol 
vypracovaný statický posudok havarovaného monolitického zábradlia šikmej rampy. Podľa 
posudku terasy a šikmé rampy boli vekom a dlhodobým zatekaním vo svojich pracovných a 
dilatačných špárach zasiahnuté natoľko, že boli postupne postihnuté degradáciou, čo následne 
spôsobilo haváriu časti monolitického zábradlia šikmej rampy medzi objektami Gessayova 6-
8 na strane nášho objektu Gessayova č. 8. Stav nosných prvkov - najmä pochôdzkových 
dosiek a ich stykov so zábradlím  - bol v havarijnom stave, ich prevádzka bola nanajvýš 
nebezpečná a ohrozovala bezpečnosť osôb zdržujúcich sa v blízkosti zábradlia. Bolo 
rozhodnuté, že všetky monolitické dilatačné celky zábradlia dĺžky 2,0 m na strane, kde už 4 
kusy odpadli, budú strhnuté a nahradené ľahším oceľovým zábradlím. Posudzovaná  
havarovaná časť zábradlia rampy ohrozovala prevádzky obidvoch objektov Gessayova 6 a 8, 
preto bolo potrebné bezpodmienečné odstránenie jednak havarovaných zvyškov zábradlia a aj 
časti zábradlia na tejto strane.  Existujúci nosný systém šikmej rampy a časti terasy nebol 
schopný vykonávať svoju primárnu funkciu - bezpečnú prevádzku, a jeho sanácia bola 
neodkladná. Z hľadiska statiky by bolo vhodné všetky objekty Gessayova 6 a 8 a ich 
spojovacie terasy a rampy - sanovať komplexne, t.j. vrátane ich rekonštrukcie a zateplenia, 
čím by sa zvýšila ich životnosť ako celku. 
Havária na spoločnej rampe elokovaného pracoviska ZUŠ Daliborovo nám.2 
v Bratislave na Gessayovej ulici 8 a CVČ Gessayova 6 v Bratislave bola do konca roka 
2013 vyriešená, všetky monolitické dilatačné celky zábradlia boli strhnuté a nahradené 
ľahším oceľovým zábradlím. 
 

Dňa 24.septembra 2013 spadli zo stropu v budove základnej umeleckej školy na 
Daliborovom nám.2 v Bratislave hrubé kusy omietky. Odborné posúdenie stavu strechy  
vykonali zamestnanci z oddelenia správy nehnuteľností Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. 
Konštatovali, že závada zatekania do jednotlivých priestorov školy bola spôsobená zlým 
technickým stavom hydroizolácie na ploche strešného plášťa a zvetralými izolačnými 
vrstvami, ktoré vykazovali trhliny. Závady padajúceho a odutého muriva sú spôsobené 
následkom predchádzajúceho a dlhodobého vlhnutia ako aj ostatných súvisiacich vplyvov – 
nedostatočnej tepelnej izolácie stropných konštrukcií s následným pohybom a praskaním 
betónových prievlakov, hrúbky omietkovej mazaniny, jej súdržnosti a samotného veku 
budovy. 
Doporučili vykonať celoplošnú opravu strešného plášťa  v čo najkratšom termíne. 
V júni 2014 sa začala oprava strechy, ktorá bola v júli 2014 dokončená. 
  
V budove na Daliborovom nám.  2 v Bratislave postupne dosluhujú elektrické rozvody. 
V októbri 2013 sme zaznamenali vážnu poruchu v strednom trakte budovy, v máji sme 
zaznamenali haváriu na rozvodoch  a elektrickom osvetlení v koncertnej sieni. V zmysle  
Správy o odbornej prehliadke a skúškach elektrickej inštalácie elektrická inštalácia nie je 
schopná bezpečnej prevádzky, nevyhovuje platným STN. Takýto stav nezaručuje 
bezpečnú prevádzku elektrického zariadenia, môže dôjsť k závažným poruchám na zariadení, 
k ohrozeniu osôb nachádzajúcich sa v objekte a škodám na majetku.  Oprava elektrickej 
inštalácie v koncertnej sále ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave bola vykonaná v júli 
2014. 
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Vykonané revízie v šk. roku 2013/2014: 
29.05.2014 -  Beskozvody 
29.05.2014 - Deratizácia 
 
 
VIII. Finan čné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školyv roku 2013: 
 
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 623 976€ 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné: 77 936€ 
3.  Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške: 899€ boli použité: 899€ 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenie): 2% 747,88€ 
5. Iné finančné prostriedky: 0€ 
 
 
IX. Ciele, ktoré si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok 2013/2014 
a vyhodnotenie jeho plnenia: 
 
I. Naďalej skvalitňovať výchovno - vzdelávací proces v škole:  
Úlohy: 
1) rozvíjať predpoklady pre umeleckú tvorbu individuálnou starostlivosťou o žiakov, 

vychovávať ich tak, aby im vlastná tvorba, interpretácia a vnímanie umenia 
poskytovali radosť, uspokojenie a motiváciu napredovať, rozvíjať u nich vzájomnú 
spoluprácu, toleranciu, schopnosť vážiť si prácu svoju aj prácu iných – úloha sa 
priebežne plní; 

2) vytvárať pozitívnu sociálnu klímu v uvoľnenej pracovnej atmosfére s možnosťou 
maximálnej slobody tvorby –úloha sa priebežne plní; 

3) zapájať žiakov do komornej a súborovej hry – úloha sa priebežne plní; 
4) organizovať triedne a verejné koncerty na pôde školy i mimo nej, organizovať 

výchovné koncerty, výstavy, prezentácie tanečných techník a choreografií – úloha sa 
priebežne plní; 

5) zapájať žiakov do regionálnych, národných a medzinárodných súťaží a umeleckých 
prehliadok – úloha sa priebežne plní; 

6) zavádzať nové umelecké trendy a IKT do výchovno -vzdelávacieho procesu – úloha sa 
priebežne plní; 

7) podporovať projektové vyučovanie na hodinách HN – úloha sa priebežne plní; 
8) dbať na odbornú prípravu žiakov, ktorí plánujú ďalšie štúdium na stredných a 

vysokých školách umeleckého zamerania – úloha sa priebežne plní; 
9) zvyšovať podiel rozšíreného vyučovania pre talentovaných žiakov  - úloha sa 

priebežne plní; 
10) zorganizovať "Tretie soireé bratislavských organistov" ako prehliadku mladých 

bratislavských organistov – úloha splnená; 
11) rozšíriť ponuky výučby v predmete hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na 

elektrickej gitare – úloha sa priebežne plní. 
 
II. Vytvárať kvalitné podmienky pre odbornú prácu učiteľov 
Úlohy: 
1) podporovať a vytvárať podmienky pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov – úloha sa 

priebežne plní; 
2) organizovať gitarový seminár pre učiteľov hry na gitaru – úloha sa priebežne plní; 
3) vysielať učiteľov na odborné semináre – úloha sa priebežne plní; 
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4) orientovať sa na partnerov a na spoluprácu s nimi: zriaďovateľ, Rada školy,  rodičia, 
Rodičovské združenie pri ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave, riaditeľstvo ZŠ s MŠ 
Jarovce, riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rusovce, ľudová hudba Jarabina, Združenie pre 
klasickú gitaru, Pedagogická knižnica, OC Danubia, Tanečné konzervatórium, 
Cirkevné konzervatórium, Štátne konzervatórium, VŠMU, Jednota dôchodcov 
Slovenska, kultúrne zariadenia Petržalky, Úrad verejného zdravotníctva SR – úloha sa 
priebežne plní. 

 
III. Skvalitniť materiálno - technické podmienky školy 
Úlohy: 
1) zabezpečiť nutné opravy a rekonštrukcie školy:  rampa Gessayova, strecha Daliborovo 

nám.2 – havária na rampe Gessayova je odstránená, strecha budovy na Daliborovom 
nám.2 je opravená; 

2) účelne využívať zverené priestory školy – všetky priestory využívame na 100%; 
3) modernizovať nástrojové vybavenie školy – úloha sa priebežne plní; 
4. trvalo držať aktuálnu webovú stránku školy – úloha sa priebežne plní; 
5) modernizovať interiér pracovísk – úloha sa priebežne plní; 
6) na pracovisku Gessayova 8 v Bratislave zriadiť internet – úlohu sa nepodarilo  
 zrealizovať; 
7) majetkovo právne vysporiadať budovu a garáže na Daliborovom nám.2 v Bratislave – 

vysporiadané sú pozemky pod budovou a garážami. K vysporiadaniu časti budovy 
a garáží chýba predmetná projektová dokumentácia, ktorú nie je možné dohľadať. 

 
 
X. Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2013/2014 

a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 
vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2014/2015 

 
Silné stránky 
•Kvalitní pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú vyučovanie na požadovanej 
úrovni, vnášajú do vyučovania inovácie a 
snažia sa o zvyšovanie umeleckej úrovne 
vyučovania. 
• Medzipredmetová spolupráca už 
niekoľko rokov vykazuje stúpajúcu 
tendenciu. Učitelia spolupracujú 
navzájom v rámci predmetov hudobného 
odboru, vytvárajú komorné zoskupenia, 
do ktorých zapájajú mnoho žiakov. Táto 
činnosť žiakov motivuje. Účinkovanie v 
komorných zoskupeniach vykazuje spätnú 
väzbu na hlavný predmet, v rámci ktorého 
sa snažia získať čo najlepšie technické a 
výrazové vybavenie. U žiakov vidíme 
snahu o čo najlepšiu prezentáciu na 
verejnosti. 
V rámci medziodborovej spolupráce 
pripravujú učitelia spoločné projekty. VO 
skrášľuje svojimi prácam i vystúpenia 

Slabé stránky 
• Staré budovy, ktoré nevyhnutne 
potrebujú investície na opravy a 
rekonštrukcie.  V obidvoch budovách je 
nevyhnutné opraviť okná, zatepliť fasády 
a tým zabrániť úniku tepla a šetriť 
financie za energie. 
V dôsledku zlého technického stavu 
došlo k havárii na spoločnej rampe 
objektov  ZUŠ a CVČ Gessayova 6-8 
v júli 2013, v septembri 2013 došlo 
v budove na Daliborovom nám.2 
v Bratislave k zatekaniu a spadnutiu 
podmočených omietkových vrstiev 
a maľovky do vnútorných priestorov 
školy, zaznamenali sme havárie na 
elektrických rozvodoch a osvetlení. 
• Zastaralé učebné pomôcky. V HO ide 
najmä o staré opotrebované klavíre, ktoré 
potrebujú každoročné čoraz nákladnejšie 
opravy a ladenie. 
• Triedy sú vybavené opotrebovaným 
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žiakov HO, na tanečných vystúpeniach 
účinkujú žiaci HO. 
• Škola sa verejnosti prezentuje 
úspešnými verejnými vystúpeniami 
žiakov HO a TO, ktoré organizuje pre 
rodičov a širokú verejnosť v priestoroch 
vlastných koncertných sál, aj v 
koncertných sálach bratislavských 
palácov. Žiakov vysiela účinkovať na 
mimoškolské koncerty, prehliadky, 
organizuje tanečné matiné a vystúpenia 
pre rôzne organizácie, výchovné koncerty 
pre žiakov materských škôl, základných 
škôl, pre domovy dôchodcov. Pravidelne 
vystavuje práce žiakov výtvarného 
odboru, zúčastňuje sa tvorivých dielní. 
•Na celonárodných a medzinárodných 
súťažiach školu reprezentujú žiaci 
hudobného a výtvarného odboru. Vyslaní 
žiaci HO sa v medzinárodných súťažiach 
umiestňujú v prvej desiatke,  z 
celonárodných zápolení väčšinou 
prinášajú hlavné ceny. 
Škola spolupracuje s inými subjektami pri 
realizácii kultúrnych podujatí. Pravidelne 
spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami 
Petržalky, s OC Danubia s Cirkevným a 
Štátnym konzervatóriom, s VŠMU. 
 

nábytkom. 
• V budove na Gessayovej 8 nie je telefón 
ani internet. 

Príležitosti 
• Naďalej rozširovať vyučovanie 
predmetov hra na klarinet, saxofón, 
elektrická gitara ,podporovať projektové 
vyučovanie v predmetoch HN a IKT 
v hudbe. Získavať žiakov pre vyučovanie 
predmetu Hudba a počítač. 
Propagovať vyučovanie hry na organ 
organizovaním stretnutia mladých 
bratislavských organistov. V spolupráci so 
združením pre klasickú gitaru organizovať 
semináre pre učiteľov hry na gitaru s 
celoslovenskou pôsobnosťou. 
 •Uspokojovať záujem rodičov a žiakov 
na elokovaných pracoviskách Jarovce a 
Rusovce. 
• Modernizovať  materiálno - technické 
vybavenie školy. 
• Rozširovať kultúrnu spoluprácu s inými 
subjektami pri realizácii kultúrnych 
podujatí. 

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. 



 268

• 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.                                         
 

 
 
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: 
Barbora Kapustová - Škola úžitkového výtvarníctva J.Vydru Bratislava, odbor fotografia; 
Sofia Vorosová - Súkromná stredná umelecká škola Bratislava, animovaná tvorba; 
Dorota Krupová - Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Bratislava, sekcia reštaurátorstvo; 
Petra Klučková - Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Bratislava, sekcia reštaurátorstvo; 
Jozef Noga - Štátne konzervatórium Bratislava, hra na organe; 
Karolína Viršická – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova, Bratislava; 
Jana Gavačová - Cirkevné konzervatórium Bratislava, hra na saxofóne; 
Magdaléna Forusová - Štátne konzervatórium Bratislava, dobová hudba - hra na zobcovej  
flaute. 
 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v zahraničí: 
Monika Laurincová - UK Bratislava, oddelenie výtvarníctvo; 
Andrea Plulíková - Vysoká škola výtvarných umení,  Bratislava, oddelenie grafický dizajn; 
Marko Votava-  Vysoká škola dizajnu, Ivánska cesta, Bratislava, sekcia grafický dizajn; 
Samuel Hošek – University of Music and Perforring Arts, Graz, Rakúsko; 
Jana Molčányová - Trenčianska univerzita A.Dubčeka, odbor textilná technológia 
a návrhárstvo. 
 
 
XI. Ďalšie informácie o škole 
 
1.Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
V školskom roku 2013/2014 nebola v ZUŠ Daliborovo nám.2 v Bratislave vykonaná  kontrola 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
 
2. Spolupráca školy 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí 
Škola poskytuje rodičom služby týkajúce sa výchovy a vzdelávania, zabezpečuje odborný 
prístup učiteľov k vzdelávaniu. Organizuje koncerty, výstavy a iné podujatia pre rodičov a 
širokú verejnosť s cieľom podporovať umeleckú a tvorivú činnosť žiakov. Od rodičov 
očakáva pomoc pri napĺňaní výchovno-vyučovacích cieľov. Pri základnej umeleckej škole 
pôsobí Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Daliborovo nám.2 v Bratislave, 



 269

ktoré zo svojich finančných prostriedkov pomáha škole pri realizácii a finančnom zabezpečení 
koncertov,  pri nákupe učebného a notového materiálu, finančne dostupných hudobných 
nástrojov, na ladenie a opravy starých hudobných nástrojov pre hudobný odbor. Rodičovské 
združenie pomáha pri zabezpečovaní výchovno -vzdelávacieho procesu  nákupom  
pracovného materiálu pre VO, pomáha škole s materiálnym vybavením . Vďaka získaným 2% 
z daní sme mohli v minulom školskom roku vybaviť triedu tanečného odboru novými 
zrkadlami.   Rodičovské združenie zo svojich prostriedkov prispieva na nevyhnutné náklady 
žiakom, ktorí reprezentujú školu na národných a medzinárodných súťažiach, prispieva na 
darčeky pre absolventov, financuje nakrúcanie a výrobu DVD z veľkých školských akcií. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami) 
Ľudová hudba Jarabina - občianske združenie, spolupráca od roku 2002 pri realizácii 
tanečných podujatí, matiné, vystúpení. 
Folklórny súbor Dopravár - občianske združenie, spolupráca od roku 2002 pri realizácii 
tanečných matiné. 
Združenie pre klasickú gitaru - občianske združenie, spolupráca od roku 2009 pri organizácii 
seminárov pre učiteľov hry na gitare. 
Richard Rikkon - vzájomná spolupráca od roku 2009 pri realizovaní koncertov s našimi 
žiakmi a talentovanými žiakmi ZUŠ Bratislavy. 
Jednota dôchodcov Slovenska - spolupráca od roku 2012 pri realizovaní kultúrnych vystúpení 
na projektoch Jednoty dôchodcov Slovenska. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 
Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Daliborovo nám.2 v Bratislave je Hlavné mesto 
SR Bratislavy. Organizácie v minulom školskom roku navzájom spolupracovali pri 
zabezpečovaní výchovno- vzdelávacieho procesu a pri realizácii koncertov a kultúrnych 
podujatí hlavného mesta určených širokej bratislavskej verejnosti. 
 
2.4. Iná spolupráca 
Základná umelecká škola spolupracuje so svojim kontrolným a iniciačným orgánom - Radou 
školy, ktorý sa podieľa na chode školy a prerokováva základné dokumenty školy. 
Základná umelecká škola v šk.roku 2013/2014 spolupracovala s riaditeľmi ZŠ s MŠ Jarovce a 
ZŠ s MŠ Rusovce pri zabezpečovaní výchovno- vzdelávacieho procesu na týchto 
elokovaných pracoviskách. Spolupracovala s materskými školami a základnými školami pri 
poskytovaní výchovných koncertov a zabezpečovaní príležitostných podujatí týchto 
organizácií. Tiež nezanedbala  spoluprácu s  domovami dôchodcov pri poskytovaní 
kultúrnych programov. Úspešne sme spolupracovali s ostatnými základnými umeleckými 
školami pri realizácii spoločných podujatí. Pokračovali sme v nadviazanej spolupráci so 
štátnym konzervatóriom, Cirkevným konzervatóriom ,VŠMU, Úradom verejného 
zdravotníctva, Jednotou dôchodcov Slovenska. Škola spolupracovala s rôznymi inštitúciami, 
ktoré nás priebežne oslovili s požiadavkou realizácie kultúrneho vystúpenia. Oslovených 
učiteľov vysielala do porôt národných a medzinárodných súťaží, organizovaných pod 
hlavičkou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.  
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Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času, 
Štefánikova 35 v Bratislave  za školský rok 2013/2014 

 
 

I. Základné informácie o centre voľného času 
 
a)Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy: Centrum voľného času ( CVČ) 
Adresa: Štefánikova 35, 811 04 Bratislava 
Kontakty: 

tel.: 02/52493375, 02/52495686 
fax: 02/52493375 www.mojvolnycas.eu 
e-mail: cvcba1@gmail.com 

 
b)Vedúci zamestnanci CVČ 
Mgr. Ľubica Škultétyová - riaditeľka 
Volebné obdobie:1.1.2010- 31.12.2014 
Ing. Viera Horváthová – zástupkyňa riaditeľky 
 
c)Údaje o rade školského zariadenia( RŠZ): 
Členovia RŠZ pri CVČ : 
Mgr. Katarína Hanzelová delegovaná za rodičov, predseda 
Mgr.art. Emil Bartko- delegovaný za rodičov 
Mgr. Lenka Prešinská- delegovaná za pedagogických zamestnancov 
Ing. Igor Plávka- delegovaný za pedagogických zamestnancov 
Oľga Beständigová- delegovaná za nepedagogických zamestnancov 
Mgr. Elena Poláková- delegovaná za zriaďovateľa 
Jozef Havrilla- delegovaný z MsZ 
Zasadnutia RŠZ a prerokované materiály v školskom  roku 2013/2014: 
V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnilo   zasadanie  Rady školského zariadenia pri CVČ 
Štefánikova 35( ďalej len RŠZ pri CVČ) dňa 07.10.2013. Na tomto zasadaní boli prerokované 
tieto materiály: 
Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach centra voľného času 
v školskom roku 2012/2013 
Koncepcia rozvoja CVČ na roky 2011-2014 
Plán práce na školský rok 2013/2014 
Správa o hospodárení CVČ za rok 2012 
Rozpočet na roky 2012-2014 
Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno- 
vzdelávacieho procesu CVČ a bol schválený štatút RŠZ pri CVČ s pripomienkami. 
 
d)Iné poradné orgány  
Gremiálne porada riaditeľky CVČ sa konali podľa potreby a boli zamerané na prerokovanie 
a riešenie aktuálnych problémov a aktivít. 
V tomto školskom roku sa uskutočnili v zmysle plánu práce 4 pedagogické porady, pracovné 
porady 1x mesačne a operatívne porady vedenia CVČ podľa potreby.  
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II. Údaje o deťoch a účastníkoch záujmovej činnosti v CVČ 
 
a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti v CVČ v školskom roku 2013/2014 
V školskom roku 2013/2014 bolo v septembri v 88 krúžkoch 798 členov , z toho 759 do 15 
rokov a 39 nad 15 rokov. 
V júni navštevovalo krúžky 617 členov v 66 krúžkoch. Všetky krúžky boli zamerané pre deti 
do 15 rokov. 
Oddelenie estetiky :  
Na tomto oddelení pracovalo 32 krúžkov , z toho 18 v elokovaných pracoviskách centra. 
Spolu 302 detí a mládeže v krúžkoch rôzneho zamerania: keramika, smalt, drôt, eko umenie, 
šperk, výtvarné techniky, učíme sa kresliť, maľovať. Na tomto oddelení sa realizovali 2 
granty v rámci sobotňajších tvorivých dielní. O krúžky na tomto oddelení je dlhodobo 
najväčší záujem, aj preto musíme každoročne ponúknuť okrem tradičných aj nové techniky. 
Okrem pravidelnej činnosti organizuje toto oddelenie aj príležitostnú pravidelnú činnosť 
Alternatívnu výučbu výtvarnej výchovy pre žiakov základných škôl v Bratislave. V tomto 
školskom roku uskutočnili 54 stretnutí s počtom 982 detí do 15 rokov. Táto činnosť je 
zameraná na netradičné výtvarné techniky: keramika, drôt, buttonky. 
Oddelenie kultúrno- umeleckých činností: 
Na tomto oddelení pracovalo 5 krúžkov zameraných na jazyky pre najmenších, dramatické 
a filmový krúžok s počtom 38 detí a mládeže. 
Oddelenie telovýchovy: 
Tradične na tomto oddelení pracuje krúžok zjazdového lyžovania, ktorý má vo svojich radoch 
deti od 5 rokov. Svoju činnosť obohacuje častými sústredeniami , súťažami v rámci 
Slovenska i tréningami v prírode. V tomto roku sa dobre rozbehol aj krúžok šachu, 
pokračoval krúžok plávanie. Úlohou do ďalšieho roka bude lepšie využiť priestory 
posilňovne. Na oddelení pracovalo 5 krúžkov s počtom 85 detí a mládeže pod vedením Igora 
Plávku, ktorý pracuje na skrátený pracovný úväzok. 
Oddelenie prírodovedy: 
Na oddelení prírodovedy pracovalo 12 krúžkov s počtom 107 detí. Najzaužívanejšie sú 
krúžky zoo- chovateľské a turistický, ale v 2.polroku sme otvorili dva nové krúžky Mladých 
vedcov a Kynologický. 
Okrem pravidelnej činnosti organizuje toto oddelenie aj príležitostnú pravidelnú činnosť 
Alternatívnu výučbu prírodovedy pre žiakov základných škôl v Bratislave. V tomto školskom 
roku sa uskutočnilo 52 stretnutí s počtom 981 detí do 15 rokov. Táto činnosť je zameraná na 
rôzne témy: hmyz,  plazy, domáce zvieratá, poznávanie drevín. 
Vychovávateľka oddelenia Agnesa Knezlová je predsedníčkou obvodného kola Biologickej 
olympiády a po dohode so školami metodicky pomáha pri príprave detí na obvodné súťaže. 
Oddelenie spolu s turistickým krúžkom organizujú pravidelne každú sobotu výlet do prírody 
v okolí Bratislavy „Víkendovka“. 
Oddelenie techniky a výpočtovej techniky: 
Na tomto oddelení pracovalo 10 krúžkov, z toho 5 krúžkov modelárov ( plastikoví, železniční, 
lodní, elektrotechnickí) , 4 krúžky legorobotiky a jeden krúžok počítačovej grafiky. Spolu tu 
pracovalo v 1. polroku 85 a v druhom 69 detí.  

V 2. polroku školského roka sme zaznamenali miery úbytok členov na krúžkoch, čo je 
každoročný trend. Pokles nastal  v krúžkoch výpočtovej techniky - krúžkoch legorobotiky, čo 
bolo spôsobené tým, že stále je problémom  získať  odborne zdatného zamestnanca na tieto 
krúžky či už z radov študentov, alebo IKT zamestnanca, kvôli slabému finančnému 
ohodnoteniu. V 2. polroku ukončil pracovný pomer interný zamestnanec VT z dôvodu 
zníženia úväzku kvôli poklesu detí a odchodu do zahraničia.  
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Keďže v CVČ je činnosť zameraná na využívanie voľného času, ktorý si organizuje rodič 
alebo dieťa samé , deti často menia svoje záujmy, rodičia sa buď prispôsobia, alebo hľadajú 
iné možnosti využitia času svojich detí. Z druhej strany však musíme pripustiť, že veľa detí je 
vyťažených počas celého týždňa a často majú krúžok každý deň buď v CVČ alebo ZUŠ, či 
v škole a potom niektoré záujmy vypúšťajú, lebo sú nadmerne zaťažení.  

 
b) Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku  

2013/2014 
 
Počet podujatí, akcií:195 
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 7952, z toho účastníkov  do 15 rokov: 4227 
Počet organizovaných táborov počas školského roka: 22 
Počet organizovaných táborov počas školského roka do 15 rokov: 22 
Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 407, z toho  účastníkov do 15 rokov 407: 
Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. r. 2013/2014: 8 
Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin v šk. r. 2013/2014: 163  

   z toho účastníkov do 15 rokov : 163 
Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavy: 0 
Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavy:0    z toho účastníkov do 15 rokov: 0 
 

c) Novozaložené oddelenia, záujmové útvary  školskom roku 2013/2014 
 
V školskom roku 2013/2014 boli otvorené nové krúžky na oddelení estetiky(eko umenie), 
v druhom polroku sme otvorili na oddelení prírodovedy krúžok Mladých vedcov 
a Kynologický krúžok. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ 
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.9.2013: 
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Estetika 2  2 1 0 2 
Prírodoveda 1  1 0 0 1 
Technika a VT 1  1 1 0 1 

Spoločensko- 
vedné a KUČ 

1  1 1 0 1 

Telovýchova a 
pohybové 

1  1 1 0 2 

Spolu PZ 6 5,8 6 4 0 7 

 
V školskom roku 2013/2014 sme prijali na oddelenie KUČ internú zamestnankyňu na 60 % 
úväzok, avšak v januári sme z jej vážnych zdravotných dôvodov a dlhodobej 
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práceneschopnosti prijali novú zamestnankyňu na polovičný úväzok. Počet interných 
zamestnancov sa oproti minulému roku nezmenil. 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali požadované kvalifikačné predpoklady na výkon 
pedagogickej činnosti.  
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15.9.2013 
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V školskom roku 2013/2014 klesol počet externých zamestnancov oproti predchádzajúcemu 
školskému roku o 8, z dôvodu poklesu detí kvôli strate krúžkov mimo centra, ktoré sa nám 
nepodarilo zaradiť ako elokované pracoviská. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CVČ: 
 

Forma vzdelávania 
Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie 
ukončilo 

Vzdelávanie trvá Vzdelávanie začalo 

Uvádzanie do praxe     
aktualizačné 2 2   
Špecializačné inovačné     
Špecializačné kvalifikačné     
Vzdeláv. ved. pedag. 
zamest. 

    

 
V rámci Plánu kontinuálneho vzdelávania  sa zúčastnila aktualizačného vzdelávania 
výtvarníčka Lenka Prešinská a riaditeľka Ľubica Škultétyová na prípravnom atestačnom 
vzdelávaní. Riaditeľka CVČ pridelila Lenke Prešinskej 15 kreditov za tvorivé aktivity c CVČ. 
Vychovávateľka oddelenia prírodovedy Agnesa Knezlová sa zúčastnila vzdelávania 
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku( 6 kreditov). 
 
IV. Aktivity CV Č 
 
Významné  aktivity, ktoré organizovalo CVČ  
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Názov aktivity školy Počet 
účastníkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Vianočná tvorivá dielňa 145 Vyrobiť si vianočné dekorácie a získať  odmenu. 
Propagácia centra. Spolupráca s rodičmi. 

Šachový turnaj pre SŠ 
10.ročník 

17 Rozvíjať u študentov schopnosti v šachu, rozvíjať 
spoluprácu so strednými školami. 

Alternatívna výučba VV 982 
 

Vyskúšať si drôtovanie, modelovanie z hliny, točenie 
na kruhu a tvorba buttoniek v rámci vyučovania VV 
a oboznámiť sa s činnosťou CVČ. 

Alternatívna výučba 
prírodovedy 

1002 Získať poznatky zo života živočíchov a rastlín 
a oboznámiť sa s činnosťou prírodovedného oddelenia. 

Slávnostné vyhodnotenie 
súťaží v Zrkadlovej sále 

200 Oceňovať slávnostným podujatím víťazov súťaží škôl 
v pôsobnosti Starého Mesta za účasti významných 
hostí spoločenského a verejného života. 

„ O putovný pohár CVČ 
pre najúspešnejšiu školu 
v obvodných súťažiach“ za 
príslušný školský rok- 
4.ročník 
 

200 Motivovať školy k súťaživosti. 

Veľkonočná tvorivá dielňa 54 Rozvíjanie tvorivosti a zručností nielen detí, ale aj 
rodičov spojené s veľkonočnou nádielkou. 

Obvodná súťaž Spoznajme 
Európu spojenú s výstavou 
k Roku dobrovoľníctva 
v rámci súťaže Európa 
v škole. 

43 4. ročník súťaže pre 7.roč.ZŠ o Európskej únii. Žiaci 
prezentujú svoje vedomosti získané samostatne. 
Centrum sa v spolupráci so Zastúpením EK na 
Slovensku zviditeľňuje a propaguje, pretože pre túto 
vekovú kategóriu je to jediná súťaž. 

Krúžková bodka 80 Záverečné zábavno- športové popoludnie k ukončeniu 
krúžkovej činnosti. Poďakovať za účasť na krúžkoch 
formou súťaží a odmien. 

Turistická víkendovka 
1 x za mesiac 

114 
 

Poznávať a ochraňovať  prírodu. 

Podujatia pre ŠKD 
z prírodovedy a ZŠ 
k Biologickej olympiáde 

91 Oboznámiť deti s činnosťou prírodovedného 
oddelenia. 

Originálne výtvarné dielne 83 
 

Zapojiť detí do tvorivej činnosti- výroba  vlastného 
výrobku. 

Sústredenia,preteky krúžku 
zjazdového lyžovania 

301 Podporovať kondíciu, súťaživosť a samostatnosť detí 

 
 
Významné aktivity, do ktorých sa CVČ zapojilo  
 
Názov aktivity CVČ Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov 

Bratislava pre všetkých 500 Propagácia činnosti centra s možnosťou získať nových 
členov. 

Tvorivé vianočné dielne 
na magistráte 

100 Naučiť deti, ale aj verejnosť vyrobiť si vlastnú 
dekoráciu. 
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Zelené námestie 10 Podporovať environmentálnu výchovu detí 

Deň zdravej školy na SPŠE 125 Propagácia CVČ  

OK olympiád, postupových 
súťaží 

268 Prezentácia vedomostí, zručností detí a propagácia 
CVČ 
 

Regata Istropilitana – súťaž  
lodí na Štrkoveckom jazere 

300 Prezentácia činnosti modelárov z CVČ, propagácia 
CVČ 

Súťaž lodných modelárov 
Senecký Maják 2014 

30 Súťaž lodných modelárov, propagácia CVČ 

 
Projekty CVČ 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt 
školy/CVČ 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 
začatia 
realizácie 
a 
ukončenia 
realizácie 

Magistrát hl. mesta SR Porcelánové variácie 

Cieľom projektu je podporiť nové 
techniky v CVČ a  pritiahnuť 
pozornosť detí a tým plnohodnotne 
vyplniť ich voľný čas. Projekt je 
zameraný na deti a mládež. CS: 7-30 

Október-
december 
2013 

Magistrát hl. mesta SR Mydielkové fantázie 

Podporiť centrum voľného času 
a umožniť mu prostredníctvom 
nových  výtvarných aktivít spríjemniť 
deťom, mládeži voľný čas počas 
víkendov, krúžkov a stretnutí s deťmi 
zo ZŠ s možnosťou vyrobiť si vlastné 
originálne mydielka.  
CS : 7- 30 

December
2013  
-máj 2014 

Magistrát hl. mesta SR Letná prázdninová 
činnosť v CVČ 2014 
„Hurá na prázdniny 

Umožniť deťom z rôznych sociálnych 
skupín tráviť zmysluplne prázdniny 
v Bratislave 
CS: 7-15 rokov 

Marec- 
august  
2014 

Magistrát hl. mesta SR Šperkohranie Zabezpečiť materiálne vybavenie na 
nové techniky pre tvorivé dielne 
v CVČ CS: 7-30 rokov 

Október 
2014- 
máj 2015 

 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy 
V školskom roku 2013/2014 sa v čase od 4.10.- 5.11.2013 uskutočnila v centre následná 
finančná kontrola podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2013 
zameraná na kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených 
následnou finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných 
predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami vykonanou v roku 2010. Uvedená 
kontrola bola uzavretá s výborným výsledkom, dôkazom čoho bol Záznam z následnej 
finančnej kontroly plnenia opatrení bez nedostatkov a uloženia opatrení. 
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VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 
 
Priestorové podmienky CVČ v minulom školskom roku sa podstatne nezmenili, na záujmovú 
činnosť boli využívané všetky miestnosti , ktoré máme k dispozícii nielen popoludní, ale aj 
v dopoludňajších hodinách na  alternatívnu výučbu VV a prírodovedy, obvodné súťaže, ako aj 
podujatia CVČ( šachový turnaj O putovný pohár riaditeľky CVČ, tvorivé dielne a pod.). 
Nakoľko rozpočet každoročne nepokrýva dostatočne naše potreby, využívame tvorbu 
projektov na podporu činnosti CVČ. V tomto školskom roku sme získali z iných zdrojov  z 3 
grantov 2800 €. V nemalej miere nás podporujú rodičia a členovia krúžkov prostredníctvom 
OZ Domček pre voľný čas a 2% z daní. OZ podporilo všetky oddelenia materiálnym 
vybavením krúžkov, podporilo centrum prostredníctvom grantu  Porcelánové variácie , kde 
sme získali finančné prostriedky na materiálne vybavenie a z OZ nákup porcelánovej pece 
v hodnote 1660 € , ďalej materiálne vybavenie prostredníctvom grantu Mydielkové fantázie 
a na leto 2014 financie na autobusovú dopravu. Okrem toho prispelo na celocentrálne 
podujatia Vianočná, Veľkonočná dielňa, Krúžková bodka, Regata Istropolitana  a súťaž 
lodných modelárov v Senci. 
 Nedostatočné je vybavenie počítačovej miestnosti, kde okrem 6 počítačov získaných 
z projektu Infovek v roku 2004 sme zakúpili v priebehu rokov 2009-2010 6 repasovaných 
počítačov, ktoré boli finančne dostupné, ale už nespĺňajú požadovanú technickú úroveň 
a preto bolo  potrebné nahradiť ich postupne novšími. Preto sme z finančných 
mimorozpočtových zdrojov  zakúpili novú výpočtovú techniku v počítačovej miestnosti, ako 
aj zamestnancom centra podľa náročnosti práce s počítačom.  
Chcem pripomenúť, že je nám ľúto, že školské zariadenia neboli zaradené do projektu 
MŠVVaŠ SR a podporené výpočtovou technikou- tabletmi. 
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v roku 2012 
 
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 160752 € 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 20540 € + leto 11 384 € 
Dotácia mesta na 1 účastníka v CVČ v roku 2013: 185,40€ 
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 633 € boli použité na úhradu 
energií.  
Finančné prostriedky získané od OZ : 2% 1687 €, z grantov 2800 €  
Iné finančné prostriedky: Správa o hospodárení za rok 2013 
 
IX. Ciele, ktoré si CVČ určila v koncepčnom zámere rozvoja CVČ na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
CVČ si stanovilo na školský rok 2013/ 2014: 
Cieľ: Rozvíjať tvorivé schopnosti členov záujmových krúžkov  
Úloha č.1  : - Otvoriť nové krúžky výtvarnej výchovy. 
Úloha bola splnená, v tomto školskom roku boli použité na krúžkoch nové techniky: výroba 
mydielok, tvorba keramiky prostredníctvom porcelánu, eko umenie). 
Úloha č.2 Pokračovať v tradičných sobotňajších dielňach novými výtvarnými 
technikami 
V priebehu školského roka sa uskutočnilo 8 tvorivých sobotňajších tvorivých dielní s názvom 
Porcelánové variácie a Mydielkové fantázie, ktorých sa zúčastnilo 83 účastníkov. 
Úloha č.3 Vytvoriť na oddelení prírodovedy nový krúžok zameraný na environmentálnu 
výchovu s využitím IKT 
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S propagáciou nového krúžku Mladí vedci sme začali v priebehu rozbehnutého školského 
roka prostredníctvom webovej stránky centra, letáčikmi na krúžkoch, ale aj osobnou 
propagáciou vychovávateľky oddelenia prírodovedy . Postupne sa prihlasovali záujemcovia 
a tak sme mohli od apríla  krúžok spustiť. Tento krúžok mal veľkú popularitu, viedla ho 
externá študentka biológie a dúfame, že jej čas umožní aj tento rok pokračovať vo vedení toho 
krúžku, ktorý bol spropagovaný v júni aj v rozhlase na stanici Regina v relácii 
o environmentálnej výchove a popularizácii vedy na Slovensku. 
V tomto školskom roku sme získali nového externého vedúceho krúžku na šach, kde stúpol 
počet detí z 5 na 11, a keďže je pán Granec aj kynológom, ponúkli sme deťom nový krúžok- 
kynologický, ktorý sme takisto otvárali skoro v závere školského roka v apríli a získal si 
veľkú obľubu, takže si sľubujeme od tohto záujmu aj jeho pokračovanie v budúcom školskom 
roku. 
Úloha č.4 Otvoriť na oddelení výpočtovej techniky nový krúžok robotiky pre 
najmenších 
I keď sme na oddelení výpočtovej techniky nemali kvalifikovaného zamestnanca, pokúsili 
sme sa osloviť najmenšie deti vytvorením nového krúžku robotiky hravou formou pod 
názvom  Beebot, avšak zo strany rodičov ani detí nebol dostatočný záujem, a preto sa nám 
tento krúžok nepodarilo otvoriť. 
Nevzdávame sa však a tento školský rok sa pokúsime znova o vytvorenie tohto krúžku. 
Cieľ: Rozvinúť bohatú záujmovú činnosť v čase školských prázdnin 
V tomto školskom roku sme uskutočnili denné letné tábory v mesiaci júl-august ( 8 turnusov 
– 164 detí). Program táborov sme obohatili o výlety mimo Bratislavy, ktoré finančne podporil 
získaný grant Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
Cieľ: Posilniť kvalitu práce pedagogických zamestnancov a vytvárať podmienky pre 
účasť na kontinuálnom vzdelávaní. 
Úloha sa plní priebežne. V tomto školskom roku sa kontinuálneho vzdelávania zúčastnili 
dvaja pedagogickí zamestnanci – Lenka Prešinská absolvovala aktualizačné vzdelávanie 
Ľudové zvyky , tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 15 kreditov a za tvorivé 
aktivity 15 kreditov. Riaditeľka centra Ľubica Škultétyová si v septembri 2013 doplnila počet 
kreditov na 60 a zúčastnila sa aktualizačného vzdelávania Prípravné atestačné vzdelávanie 
k 2. atestácii. 
Cieľ: Efektívne nakladať s majetkom mesta v správe CVČ 
V školskom roku 2013/2014 sa nepodarilo postúpiť ďalej s rekonštrukciou budovy CVČ. 
V interiéri sa nám podarilo vymeniť garníže v spoločenskej miestnosti, úpravu závesov a jej 
vymaľovanie. 
 

X. Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 
návrhov opatrení  

 

Dobré výsledky a silné stránky CVČ 

CVČ už tradične dosahuje výborné výsledky v oblasti estetiky- výtvarných aktivít, nakoľko 
sme dobre vybavení materiálne i odbornými zamestnancami. CVČ má tri kruhy na točenie, 
dve pece na vypaľovanie, jednu pec na smaltovanie a novú pec na porcelán. Najväčší záujem 
je o keramiku, ktorú sme rozšírili i na MŠ. Keďže chceme stále ponúkať zaujímavé krúžky, 
toto oddelenie vytvorilo nové krúžky eko umenie, tradičných ľudových techník i nové 
porcelán a výroba mydielok. Úspešná je aj alternatívna výučba VV pre triedne kolektívy ZŠ 
zamerané na keramiku, ale je záujem aj o iné výtvarné techniky, na ktoré nemajú školy 
podmienky ako napr. batika, práca s drôtom. 
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  Obľúbená sa stala aj alternatívna výučba prírodovedy zameraná na živočíchy 
a botaniku pre triedne kolektívy ZŠ i  ŠKD.  
V školskom roku 2013/2014 prešlo alternatívnou výučbou a bránou centra 1963 detí do 15 
rokov( čo je o 220 viac ako vlani), za čo patrí poďakovanie vychovávateľkám oddelenia 
estetiky Lenke Prešinskej, Eve Matkuliakovej a KUČ Silvii Trnovskej a z oddelenia 
prírodovedy Agnese Knezlovej. 
. Modelárske krúžky pracovali ako po minulé roky a prezentovali seba a CVČ na 
modelárskych súťažiach. 
 Na oddelení telovýchovy veľmi dobre pracovali krúžky plávania a zjazdového  
lyžovania. 
 Na oddelení estetiky sa s  veľkým záujmom  stretli Originálne sobotné tvorivé dielne 
podporené z grantu PPP a voľný čas hlavného mesta SR Bratislavy porcelán a výroba 
mydielok . Tu si mohli účastníci vyrobiť svoj vlastný originálny výrobok . Na týchto dielňach 
sa zúčastnilo 83 účastníkov. Uvedené techniky sme využívali aj v tvorivosti na krúžkoch 
centra. 
 Pri CVČ pracoval aj Obvodný detský parlament, ktorý svoju činnosť ukončuje 
Obvodnou súťažou pre 7.roč.ZŠ o EÚ Spoznajme Európu. Schádzal sa minimálne 1 x za 
mesiac pod vedením riaditeľky CVČ. Mal 16 členov. Medzi zaujímavé podujatia patrila 
beseda s poslancom MsZ Bratislavy pánom Havrillom. 
 Medzi silné stránky CVČ patrí aj jeho prezentácia na verejnosti organizovaním 
veľkých podujatí- Slávnostné vyhodnotenie obvodných súťaží v  Zrkadlovej sále 
Primaciálneho paláca, kde zároveň oceňuje najúspešnejšiu školu Putovným pohárom CVČ za 
účasti známych osobností(v tomto roku futbalový reprezentant Róbert Vittek, 
krasokorčuliarka Oľga Beständigová, herci Peter Rúfus a René Štúr), CVČ je 
spoluorganizátorom akcie Regata Istropolitana na Štrkoveckom jazere, v tomto roku aj súťaže 
lodných modelárov v Senci, účasť na podujatiach organizovaných mestom Bratislava pre 
všetkých. 
 CVČ je organizátorom obvodných súťaží- predmetových olympiád a postupových 
súťaží, ako aj športových súťaží a v priestoroch CVČ organizuje obvodné kolo v SJ 
a literatúre, Anglickom jazyku, OK Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov 
Kubín za účasti známych umelcov a recitátorov ( v tomto roku bol predsedom komisie herec 
Alfréd Swan), OK Biologickej olympiády kat.E a F.  
Našou silnou stránkou sú aj tradičné  letné celodenné tábory, ako aj prázdninová činnosť 
počas všetkých prázdnin. Počas tejto činnosti majú deti veľmi pestrý a zaujímavý program 
spojený s celodenným výletom mimo Bratislavy. 
 
 
Slabé stránky a príležitosti CVČ 
CVČ chýba telocvičňa na športové krúžky, zamestnanec na tanečné krúžky, dosluhujúce 
vybavenie počítačovej miestnosti. 
Veľkým problémom je pre rodičov parkovanie, nakoľko väčšina rodičov menšie deti vozí 
autom.  

Ďalším minuloročným opatrením bolo zefektívniť víkendové aktivity, čo sa nám 
podarilo lepšou propagáciou a zavedením pravidelnej sobotnej dielne a zatraktívnenie novými 
zaujímavými technikami.  

Ako príležitosti sme využili podporu z grantu PPP pre voľný čas Porcelánové variácie 
a Mydielkové fantázie na  dielne v soboty od októbra 2013 do mája 2014 a zakúpenie pece na 
porcelán na novú atraktívnu výtvarnú techniku pre deti a grant na podporu letnej činnosti 
Hurá na prázdniny- Leto 2014. 
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Návrhy opatrení  
V našom CVČ sa snažíme neustále zdokonaľovať svoju prácu vymýšľaním nových 
atraktívnych krúžkov, aktivít a podávaním projektov. Môžeme sa pochváliť naozaj 
rozmanitou ponukou a širokým záberom voľnočasových ponúk pre rôznorodú vekovú 
kategóriu, ako aj aktivitami smerom na verejnosť. Napriek tomu bojujeme o priazeň detí, 
pretože v hlavnom meste je taká široká ponuka aktivít, že si môžu vyberať podľa vlastných 
kritérií- či už finančných, alebo záujmových, popr. časových. Preto je našou úlohou 
zabezpečiť kvalitné podmienky na zmysluplné využívanie voľného času podľa predstavy 
dieťaťa a aj rodiča. 
Úloha: vytvoriť nové zaujímavé krúžky pre menšie deti - predškolákov 
T: školský rok 2014/2015                                             Z: vedenie CVČ a PZ 
Elokované pracoviská CVČ 
V minulom školskom roku vstúpila do platnosti novela školského zákona(zákonom 
č.324/2012 Z.z. a novelou zákona o štátnej správe a školskej samospráve (zákonom 
č.325/2012 Z.z.), ktorou sa všetky detašované pracoviská zjednotili do terminológie 
elokované pracovisko, zriaďovanie ktorého schvaľuje MŠŠVaV a obsahuje nemalé množstvo 
príslušných materiálov potrebných na schválenie.  
Cetrum má schválených 6 elokovaných pracovísk : CVČ Štefánikova 39, MŠ Búdková, 
Vazovova, Karadžičova, Šulekova, Špitálska a v schvaľovaní SŠI Hrdličkova. 

XI. Ďalšie informácie o CVČ 

 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ 
 

 CVČ v zmysle príslušných zákonov pred konaním prázdninovej činnosti 
oznamuje  uskutočnenie táborov RÚVZ. Tento školský rok sme mali všetky tábory povolené, 
kontrola hygienika nebola fyzicky uskutočnená. 

Priestory CVČ sú po hygienickej stránke udržiavané tak, aby vyhovovali podmienkam 
pre výchovno- vzdelávaciu činnosť pre deti. 

 Počas chrípkového obdobia sú priestory CVČ, zábradlia, kľučky pravidelne 2 x za 
deň umývané dezinfekčným prostriedkom na ochranu zdravia členov CVČ i zamestnancov. 
Pravidelne sa uskutočňuje školenie BOZP zamestnancov. 
Všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali preškolenie prvej pomoci. 
 
2. Spolupráca CVČ 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  
 
 Spolupráca s rodičmi sa zameriava hlavne na podporu materiálneho vybavenia 
krúžkov CVČ prostredníctvom OZ Domček pre voľný čas a 2 % z daní. Pomocou OZ sa 
zapája CVČ do projektov, z ktorých získala v školskom roku 2013/2014 financie v hodnote 
1687 € na podporu voľnočasových aktivít. 
OZ podporuje aj celocentrálne akcie Vianočná a Veľkonočná dielňa, Krúžková bodka a súťaž 
v legorobotike. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami,  
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 CVČ spolupracuje s viacerými organizáciami: 
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe s PdF UK v Bratislave spolupráca od roku 2006 je 
zameraná na praktickú výučbu študentov PdF UK. CVČ za túto prácu získalo poďakovanie 
a Titul Fakultnej školy. 
Spolupráca s OZ Informačné centrum globálneho vzdelávania pri organizovaní workshopov 
pre učiteľov v oblasti Globálneho vzdelávania. 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  
  
 Spolupráca CVČ s magistrátom hlavného mesta SR je na dobrej úrovni. Najčastejšie 
spolupracujeme s finančným oddelením a oddelením školstva, kultúry, športu a mládeže. 
Vďační sme  primátorovi hlavného mesta, s podporou ktorého môžeme využívať 
reprezentačné priestory Primaciálneho paláca Zrkadlovú sieň na oceňovanie víťazov 
obvodných súťaží. 
 
2.4. Iná spolupráca  
  
 Spolupráca so ZŠ, OGY a neštátnymi ZŠ v územnej pôsobnosti nielen Starého Mesta, 
ale aj v rámci celej Bratislavy, a to hlavne v alternatívnej výučbe Vv a prírodovedy, súťažiach 
pre ZŠ a pod.  
Spolupráca so strednými školami pri príprave šachového turnaja  O putovný  pohár riaditeľky 
CVČ. 
Spolupráca s MŠ v rámci Bratislavy ponukou krúžkov výtvarných a jazykových.  
Spolupráca so SPŠE na Zochovej ulici trvá od roku 2007. Spolupracujeme na príprave Dňa 
zdravej školy, kde sa ako CVČ prezentujeme v rámci environmentálnej výchovy . 
Spolupráca s PSA na Bullovej ulici trvá už od roku 2007.Spolupráca je zameraná na vedenie 
pedagogickej praxe študentov školy a ich pomoc pri organizovaní podujatí CVČ. 
Spolupráca so Zastúpením EK na Slovensku pri organizovaní obvodnej súťaže Spoznajme 
Európu v ich priestoroch so zabezpečením občerstvenia a cien pre súťažiacich, spolupráca pri 
záverečnom podujatí pre členov CVČ Krúžková bodka, tento rok aj podpora formou cien pre 
deti pri letnej činnosti. 
Spolupráca s MÚ MČ Staré Mesto oddelením školstva – prizývanie na aktív riaditeľov ZŠ, 
poskytnutie priestorov Zichyho paláca na slávnostné oceňovanie víťazov súťaží .Riaditeľka 
CVČ sa zúčastňuje Pasovačky prvákov na Hviezdoslavovom nám., Dňa učiteľov 
a oceňovania žiakov Staromestské talenty. 
 
Podporovatelia CVČ: 
V školskom roku 2013/2014 nás podporili: 
Chipita Slovakia a.s – poskytuje svoje výrobky na podujatia CVČ, 
Signet plus Senec a ADP sieťotlač Bratislava – poskytli darčekové taštičky pre deti. 
Tekmar Slovesnko s.r.o.- poskytli zdravé výrobky pre deti na vianočnú dielňu. 
Zastúpenie EK na Slovensku- poskytli drobné darčeky pre deti na Krúžkovú bodku a letnú 
činnosť. 
McDolnald´s Lamač- poskytuje občerstvenie a propagačné materiály na všetky naše 
podujatia. 
 
ZÁVER: 
Naše centrum poskytuje dlhoročne rozmanitú ponuku záujmových aktivít, ktorú každoročne 
obohacuje o nové tvorivé aktivity či už v pravidelnej krúžkovej činnosti, alebo organizovaním 
príležitostnej činnosti.  
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Bohatá činnosť centra je výsledkom spolupráce všetkých interných, externých zamestnancov 
a vedenia CVČ, ako aj všetkých našich kooperujúcich organizácií. Ďalšou dôležitou súčasťou  
našej kreatívnej činnosti je aj podpora vedenia CVČ pri zapájaní nových výtvarných techník, 
ako aj tvorba projektov na podporu materiálneho vybavenia i nových krúžkov, v čom nám 
pomáha OZ Domček pre voľný čas. V neposlednom rade je to aj propagácia nášho centra 
v reklamnej kampani v septembri a počas roka prostredníctvom akcií, ktoré propagujú 
centrum na verejnosti( články v novinách, aktuálna webová stránka, veľké podujatia, v tomto 
školskom roku propagácia v rádiu Regina a rádiu Viva M počas leta). 
Rada by som opäť na záver vyzdvihla náročnú a záslužnú prácu vychovávateľov, ako aj 
všetkých nepedagogických zamestnancov v našom centre, kde je prevádzka celoročná, teda aj 
cez prázdniny, ako aj každodennú prácu zameranú na zmysluplné využitie voľného času detí, 
ktorá si často vyžaduje aj obetovanie svojho osobného času na kvalitné zabezpečenie činnosti 
centra. Osobitné poďakovanie patrí všetkým interným pedagogickým a nepedagogickým 
zamestnancom ako aj externým zamestnancom, ktorí počas letnej činnosti aj pri sťažených 
poveternostných podmienkach obetavo pracujú v denných letných táboroch s deťmi, aby tak 
vyšli v ústrety rodičom počas letných prázdnin. 
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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

CVČ, Kulíškova 6 v Bratislave za školský rok 2013/2014 
 

 
Základné informácie o Centre voľného času Kulíškova 6  
 
Identifikačné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školského zariadenia: Centrum voľného času Kulíškova (CVČ) 
Adresa: Kulíškova 6, 821 08 Bratislava 
Kontakty:  
 Telefón/fax: 02 2072 2889 
 Web:  www.cvckuliskova.sk 
 e-mail: kontakt@cvckuliskova.sk 
 
Vedúci zamestnanci školského zariadenia 
Meno riaditeľa: Mgr. Margita Jaurová 
Volebné obdobie: 1.6. 2010 – 31.5. 2015 
Ďalší vedúci zamestnanci školského zariadenia s určením ich funkcie: 
Mgr. Róbert Jedlička – zástupca riaditeľky 
Ing. Katarína Muráriková – vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia  
 
Údaje o rade CVČ 
Členovia RŠZ: 
Ing. Katarína Muráriková – za nepedagogických zamestnancov, predseda 
Ing. Erika Pisarčíková – na zriaďovateľa, tajomníčka 
Mgr. Zuzana Hudecová – za pedagogických zamestnancov, člen 
Mgr. Miroslav Holocsi – za pedagogických zamestnancov, člen 
Mgr. Soňa Farková – za rodičov, člen 
Mgr. Katarína Trnovská – za rodičov, člen 
Ing. Dušan Pekár – starosta Mestskej časti Ružinov, člen 
 
Zasadnutia RŠZ a základné témy rokovaní: 
 
11.10. 2013 – Program: 
Prerokovanie  a schválenie správy o VVČ v Centre voľného času 
Prerokovanie a schválenie plánu práce na školský rok 2013/14 
Prerokovanie a schválenie správy o činnosti za rok 2012/13 
Rôzne  
 
 
Iné poradné orgány 
 
Zasadnutia pedagogickej rady a základné témy rokovaní: 
11.9.2013 Hodnotenie školského roka 2012/13 – Správa o VVČ a Správa o hospodárení, 
Plán práce na školský rok 2013/14 
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23.9.2013 Organizačné pokyny  v novom šk. roku, Plán práce na školský rok 2013/14, 
Stav prihlásených členov v ZÚ, Ochrana osobných údajov  
8.10.2013 Plán práce na školský rok 2013/14, Kontrola naplnenosti ZÚ, platieb a 
triednych kníh, priebeh adaptačného vzdelávania, predmetové súťaže a olympiády a športové 
súťaže na rok 2012/13, nepravidelná činnosť CVČ na rok 2013/14, príprava volieb do ŠR, 
Seniorfest, príprava tematických plánov 
6.11.2013 Pravidelná a nepravidelná činnosť CVČ, predmetové súťaže a olympiády, 
žiadanky na nákup a preddavky, odmeňovanie, zákon o sťažnostiach, archivácia 
8.1.2014 Kontrola plnenia plánu práce – nepravidelná činnosť CVČ, nové záujmové 
útvary, záujmové útvary pre ŠKD, vyberanie školného na II. polrok, príprava 2. polroka, 
kontrola plnenia plánu práce, pripravované podujatia CVČ, propagácia CVČ, súťaže a 
olympiády 
12.3.2014 Obvodné súťaže a olympiády, stav elokovaných pracovísk, stav programov 
ŠKD a ostatnej nepravidelnej činnosti 
11.4.2014 Kontrola plánu činnosti, pripravovanie letnej činnosti, kontrola pedagogickej 
dokumentácie, archivácia 
9.6.2014 Ukončenie pravidelnej činnosti, kontrola stavu pripravenosti letnej činnosti, 
plán dovoleniek zamestnancov, archivácia, predbežný plán činnosti nasledujúceho školského 
roka, správa o činnosti za rok 2013/14 - príprava 
17.-18.6.2014 Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
 
II. Údaje o žiakoch/deťoch ŠZ 
 
a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti v CVČ v školskom roku 2013/2014 
Počet záujmových útvarov:  28, z toho pre deti do 15 rokov: 24 
Počet členov záujmových útvarov:  245, z toho do 15 rokov: 202 
Zoznam záujmových útvarov Počet členov 

Hudobná dielňa I. 7 

Hudobná dielňa II. 6 

Stolný tenis I. 6 

Stolný tenis II. 6 

Stolný tenis III. 8 

Stolný tenis  IV. 5 

Pohyb., kondič. a atlet. prípravka 6 

Karate I. 9 

Karate II. 9 

Šachový krúžok I.  9 

Šachový krúžok II.  7 

Železniční modelári  13 

Chovateľsko –pestovat.  A 9 

Chovateľsko –pestovat.   B 15 

Papierový drak 5 

Keramika – drôt  I. pre deti 12 



 284

Keramika  – drôt  II. pre deti 12 

Keramika  – drôt  III . SZŠ /15-30 rokov/ 6 

Keramika  – drôt  IV. nad 15 r. 9 

Keramika V. pre deti - Vetvárska 11 

Keramika VI. pre mládež  /15-30 rok./ 15 

Machuľka 11 

Ateliérik – výtvarný krúžok A  8 

Ateliérik – výtvarný krúžok B 8 

Tvorivá dielňa A / ZŠ Borodáčova/ 8 

Tvorivá dielňa B 8 

Šperk a textil 5 

Posilňovňa 12 

SPOLU : 245 
 
b) Údaje o počte účastníkov príležitostnej záujmovej činnosti v školskom roku 2013/14 
Počet podujatí a  akcií: 90 (z toho 21 postupové súťaže a olympiády) 
Počet účastníkov na podujatiach, akciách: 3.278 z toho účastníkov do 15 rokov: 3.229 
Počet organizovaných táborov počas školského roka: 7 
Počet účastníkov v táboroch počas školského roka: 135 z toho do 15 rokov: 135 
Počet organizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. roku 2013/14: 6 
Počet účastníkov v táboroch v čase letných prázdnin v šk. roku 2012/13: 129 
z toho účastníkov do 15 rokov: 129 
  
c) Novozaložené oddelenia a záujmové útvary v školskom roku 2013/2014 
 Medzi nové záujmové útvary patria v šk. roku 2013/14: Šperk a textil, Stolný tenis III. 
a IV., Tvorivá dielňa A a B, Papierový drak, Chovateľsko-pestovateľský A a B , Keramika 
III.,    IV. a V. . 
  Chovateľsko pestovateľský krúžok sa stretol u detí s veľkým záujmom.  
 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  
 
Pedagogickí zamestnanci k 15. 9. 2013: 
 
Oddelenie záujmových činností 
Fyzický počet PZ k 15.9.2013 6 
Fyzický počet PZ k 30.6. 2014 5 
Počet tých, ktorí mali nižšiu vyučovaciu povinnosť 1 
Počet tých, ktorí mali vyššiu vyučovaciu povinnosť 0 
Počet PZ, ktorí pracujú na DVP alebo DPČ k 30.6. 2014 5 

 
 Počet PZ klesol v školskom roku 2013/14  o 1 osobu z dôvodu ukončenia pracovnej 
zmluvy na dobu určitú zamestnanca a zníženiu počtu záujmových útvarov. 
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Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
 
Všetci interní pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky.  
Externí pedagogickí  zamestnanci spĺňajú odborné požiadavky.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ CVČ:    
 

Forma vzdelávania 
Počet 
vzdelávaných 

Vzdelávanie  
ukončilo 

Vzdelávanie  
trvá 

Vzdelávanie 
začalo 

Uvádzanie do praxe 0    

Vzdelávanie vedúcich 
pedag. zamestnancov 

1 
Mgr. Jaurová 

september 2013 nie  

Špecializačné vzdelácanie 
kvalifikačné 

1 
Mgr. Jedlička 

september 
2013 

nie  

Špecializačné vzdelávanie 
kvalifikačné 

1 
Mgr. Holocsi 

 áno máj 2014 

 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 30.6. 2013: 
Fyzický počet nepedag. zamestnancov 7 

Z toho fyzický počet zamestnancov, ktorí vykonávajú viac kumulovaných činností  
v základnom úväzku 

3 

Počet NZ, ktorí pracovali na kratší prac. úväzok ako je základný úväzok 4 

Počet NZ, ktorí pracovali na vyšší prac. úväzok ako je základný úväzok 0 

Počet NZ, ktorí pracovali na dohodu o vykonaní práce alebo činnosti 4 
 
Mimoriadna reprezentácia CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach. 
  
 Marek Karas  - bývalý člen záujmového útvaru Šach  a odchovanec  externého 
zamestnanca CVČ Borisa Rintela sa stal Majstrom Európskej únie 2014  v katefórii chlapcov 
do 16 rokov. 
 
Aktivity CVČ 
 
Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CVČ 

Názov aktivity  Počet 
účastní-
kov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos   

I. stretnutie detského 
parlamentu v CVČ  
29. 10. 2013 

8 Prvého stretnutia detského parlamentu sa 
zúčastnili zástupcovia zo 4 škôl. Cieľom 
stretnutia bolo navrhnúť plán aktivít na školský 
rok 2013/14 a  vytvoriť vzájomnú komunikačnú 
sieť. 

  

II. stretnutie detského 
parlamentu v CVČ  
22. 11. 2013 

13 Druhého stretnutia detského parlamentu sa 
zúčastnili zástupcovia zo 7 škôl. Cieľom 
stretnutia bola akcia Jarné upratovanie a výber 
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hostí 

III. stretnutie detského 
parlamentu  v CVČ 
21. 2. 2014 

8 Tretie stretnutie detského parlamentu sa konalo v 
CVČ Klokan, BA IV. Stretnutia sa zúčastnili žiaci 
4 škôl. Náplňou stretnutia bola koordinácia a 
spolupráca oboch detských regionálnych 
parlamentov. 

  

Denný jarný tábor 
24. 2 – 8. 2. 2014 

6 Cieľom denného jarného tábora bolo zabezpečiť 
pestrý a zaujímavý  program pre deti v čase 
jarných prázdnin. Tábor prebehol k spokojnosti 
detí aj ich rodičov. 

  

Dunajský pohár – súťaž  
v hraní spoločenskej hry  
Osadníci z Katanu 
1. 3. 2014  

49 Výsledky: 
1. miesto – Zemjanek Juraj 
2. miesto – Petrová Lucia 
3. miesto – Orosová Renáta 

  

Čarovné korálky a zázračná 
stavebnica v CVČ 
13. 3. 2014  
  

9 Cieľom podujatia bolo vytvoriť pre  školy 
zaujímavý súťažný program  a podporiť tým 
tvorivosť detí mladšieho školského veku. Do 
súťaže sa zapojili 2 školy: ZŠ Vetvárska a ZŠ 
Železničná. 

  

IV. stretnutie detského 
parlamentu  v CVČ 
15. 3.  2014 

10 Štvrté stretnutie detského parlamentu sa konalo v 
Avion shopping parku. Cieľom bolo neformálne 
stretnutie a prejednanie návrhov na aktivity a 
smerovanie Detského regionálneho parlamentu, 
Bratislava II. v nasledujúcom období. Stretnutia 
sa zúčastnili žiaci 3 škôl. 

  

Maľovačky – výtvarná súťaž 
CVČ pre deti 2. 
bratislavského obvodu 
28. 3. 2014 

280 Výtvarnej súťaže sa zúčastnili deti  zo 12 škôl 
druhého bratislavského obvodu. 
Vyhodnotenie: 
1. kategória: 
1. miesto – Samuel Cisár, ZŠ Vrútocká 
2. miesto – Vilma Klčová, ZŠ Rajčianska 
3. miesto – Andrej Sečanský, ZŠ  Podzáhradná 
2. kategória: 
1. miesto – Hana Cibulová, ZŠ Medzilaborecká 
2. miesto – Matej Krajči, ZŠ Medzilaborecká 
3. miesto – Matúš Marcsay, ZŠ Podzáhradná 
3. kategória: 
1. miesto – Miroslava Zúdorová, ZŠ Nevädzova 
2. miesto – Luisa Tichá, ZŠ Nevädzova 
3. miesto – Monika Szundiova, ZŠ Podzáhradná 
Cena riaditeľka CVČ  
– Alexandra Mičíková, ZŠ Nevädzova 
Cena poroty 
- Diana Pilková, ZŠ Vrútocká 
Cena za výtvarné stvárnenie 
- Dávid Rýs, ZŠ Podzáhradná 

  

Výstava Maľovačky  64 Reprezantačná výstava CVČ Kulíškova a   
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Justiho sieň 
7. 4. 2014 

prezentácia výtvarných prác obvodnej  výtvarnej 
súťaže Maľovačky spojenej s vyhodnotením 
súťaže a odovzdávaním ocenení. 

Tvorivá dielňa ku dňu matiek 
14. 5. 2014 

28 CVČ pripravilo pre deti a ich mamičky výtvarné  
tvorivé dielne ku Dňu matiek.  

  

Deň detí – tvorivé dielne  
a športové aktivity 
2. 6. 2014 

100 
odhad 

CVČ Kulíškova pripravilo akciu pre deti pri 
príležitosti MDD. Podujatie prebiehalo v areáli 
CVČ a stretlo sa s veľkým ohlasom verejnosti. 

  

Denný letný tábor – 1. turnus 
30. 6. - 4. 7. 2014 

24 Cieľom denného letného tábora  „športovo-
turistického“ bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý  
program pre deti v čase letných prázdnin. Tábor 
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov. 

  

Denný letný tábor – 2. turnus 
7.  7. - 11. 7. 2014 

24 Cieľom denného letného tábora - „táborové 
všeličo“ bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý  
program pre deti v čase letných prázdnin. Tábor 
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov. 

  

Denný letný tábor – 3. turnus 
14.-18. 7. 2014 

19 Cieľom denného letného tábora - „táborové 
všeličo“ bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý 
program pre deti v čase letných prázdnin. Tábor 
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov. 
 

  

Denný letný tábor – 4. turnus 
21. 7. - 25. 7.2014 

23 Cieľom denného letného tábora - „športovo – 
kreatívneho “ bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý  
program pre deti v čase letných prázdnin. Tábor 
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov. 

  

Denný letný tábor – 5. turnus 
28. 7. -1. 8. 2014 

21 Cieľom denného letného tábora - „výtvarno - 
športového“ bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý  
program pre deti v čase letných prázdnin. Tábor 
prebehol k spokojnosti detí aj ich rodičov. 

  

Denný letný tábor – 6. turnus 
4.-8. 8. 2014 

18 Cieľom denného letného tábora - „kreatívneho“ 
bolo zabezpečiť pestrý a zaujímavý  program pre 
deti v čase letných prázdnin. Tábor prebehol k 
spokojnosti detí aj ich rodičov. 

  

Spolu: 17 podujatí 704    

 
Aktivity pre ŠKD  
Názov aktivity pre ZŠ Počet 

účastníkov 
spolu 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Šikovníček :  
SŠ Novohradská 
(od 7.10.-9.6.2013/2014) 
23 stretnutí  
 
ZŠ Podzáhradná  

 
267 
 
 
 
22 

Cieľom  aktivity je spestrenie výtvarných aktivít v 
školských kluboch. Klubom ponúkame rôzne 
tvorivé techniky a tiež techniky, s ktorými sa deti 
v bežnej školskej praxi nemôžu stretnúť (napr. 
práca s hlinou, glazovanie, drôt). Cieľ bol splnený, 
tešíme sa záujmu škôl o túto aktivitu. Týmto 
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(6.11.2013) spôsobom sa podieľame na dobrej spolupráci so 
ZŠ, čo je pre nás prínosom.  

Záchranár:  
SŠ Novohradská : 
(od 30.9.-25.11.2013) 
3 stretnutia  

 
68 
 
 

Cieľom  aktivity je spestrenie  aktivít v školských 
kluboch a oboznámenie detí s prvou pomocou. 
Týmto spôsobom sa podieľame na dobrej 
spolupráci so ZŠ.  

Dopraváčik 
SŠ Novohradská 
(11.6.2014) 
  
 
ZŠ Podzáhradná  
(9.10.2014) 

 
14 
 
 
 
20 

Cieľom  aktivity je spestrenie  aktivít v školských 
kluboch a oboznámenie detí s dopravnou 
výchovou, zážitkovou formou. Týmto spôsobom 
sa podieľame na dobrej spolupráci so ZŠ. 

Poznaj svoje mesto 
SŠ Novohradská 
(16.10-4.6.2013/2014) 
3 stretnutia  
 

 
61 

Cieľom  aktivity je spestrenie  možností v 
školských kluboch a oboznámenie detí, zážitkovou 
formou so zaujímavosťami mesta. Týmto 
spôsobom sa podieľame na dobrej spolupráci so 
ZŠ. 

Naše Slovensko  
(6.11-28.4.2013/2014) 
4 stretnutia 

81 Cieľom aktivity je spestrenie aktivít v školských 
kluboch a oboznámenie detí s informáciami o 
Slovensku.  

Spolu: 36 aktivít 533  
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo: 
 

Názov aktivity Počet 
účast- 
níkov 

Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie žiakov   

Seniorfest – tvorivé dielne  
pre seniorov, 9. 10. 2014 

10 Podujatie bolo organizované hl. mestom. CVČ 
sa do podujatia zapojilo výtvarnými tvorivými 
technikami. 

  

Šachový turnaj začiatočníkov, 
9. 10. 2013 

28 Cieľom turnaja bolo zapojiť deti zo ZÚ šach 
CVČ Kulíškova do mestského turnaja  
začiatočníkov v šachu. Andrej Ravinger z CVČ 
Kulíškova sa umiestnil na 17. mieste. 

  

Obvodné kolo Bratislava II. v šachu 
žiakov 
18. 10. 2013 

17 Organizátorom súťaže bol Bratislavský šachový 
zväz a spoluusporiadateľom CVČ Kulíškova.  

  

Šachový turnaj začiatočníkov, 
6.11. 2013 

28 Cieľom turnaja bolo zapojiť deti zo ZÚ šach 
CVČ Kulíškova do mestského turnaja  
začiatočníkov v šachu. Ravinger Andrej z CVČ 
Kulíškova sa umiestnil na 21. mieste. 

  

Obvodné kolo v stolnom tenise 
Bratislava II. 
27.11.2013 

37 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol OÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci so ZŠ 
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Železničná 
Výsledky: 
chlapci 
1. SG Bajkalská 
2. SŠ Novohradská 
3. GLN Tomášikova 
dievčatá 
1. ZŠ Podzáhradná 
2. ZŠ Železničná A 
3. ZŠ Železničná B 

Šachový turnaj začiatočníkov, 
4. 12. 2013 

35 Cieľom turnaja bolo zapojiť deti zo ZÚ šach 
CVČ Kulíškova do mestského turnaja 
začiatočníkov v šachu. Michael Stanga z CVČ 
Kulíškova sa umiestnil na 28. mieste. 
 

  

Tvorivé dielne v Justiho sieni 
23. 12. 2013 

35 Vianočné dielne boli zamerané na tvorivosť. Pre 
účastníkov boli pripravené výtvarné aktivity 
súvisiace s vianočnou tematikou. 

  

Šachový turnaj začiatočníkov, 
8. 1. 2014 

27 Cieľom turnaja bolo zapojiť deti zo ZÚ šach 
CVČ Kulíškova do mestského turnaja  
začiatočníkov v šachu. Andrej Ravinger z CVČ 
Kulíškova sa umiestnil na 20.mieste a Michael 
Stanga na 23. mieste. 

  

Olympiáda v anglickom jazyku 
15.1.2014 

29 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Rajčianska 
 
Výsledky: 
1A 
1. Lucia Lichvárová – SŠ Bajkalská 
2. Michal Vaňo – zŠ Ostredková 
3. Lucia Quevedo – ZŠ Rajčianska 
 
1B 
1. Nela Kolčáková – SŠ Novohradská 
2. Samuel Záhorčák . SŠ Bachova 
3. Lucia Červenáková – GLN Tomášikova 

  

Matematická olympiáda Z5, Z9 
22.1.2014 

168 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Borodáčova 
 
Výsledky: 
Z5 
1. Luisa Pantaleo – ZŠ Mierová 
2. Jozef Mičáň – ZŠ Rajčianska 
3. Martin vajda – ZŠ Nevädzová 
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3. Minh Huy Dang – ZŠ Drieňová 
3. Zuna Hochelová – ZŠ Mierová 
Z9 
1. Romana Dršková – GLN Tomášikova 
2. Samuel Karaba – SŠ Novohradská 
2. Dávid Mišiak – SŠ Novohradská 
2. Lucia Krajčoviechová – SŠ Novohradská 

Olympiáda v nemeckom jazyku 
23.1.2014 

15 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch CVČ 
Kulíškova 
Výsledky: 
1A 
1. Alexandra Pernišová – SŠ Novohradská 
2. Laura Schranzová – G Metodova 
2. Laura Kistnerová – ZŠ Žitavská 
 
1B 
1. Samuel Malina – SŠ Novohradská 
2. Lucia Krupčiaková – ZŠ Drieňová 
3. Adam Jakub Slezák – SŠ Bachova 

  

Šaliansky Maťko 
29.1.2014 

27 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch ZŠ 
Železničná 
 
Výsledky: 
kategória 1 
1. Katarína Polakovičová – ZŠ Drieňová 
2. Agnes Šarodiová – ZŠ Vetvárska 
3. Lucia Grigarová – ZŠ Nevädzová 
kategória 2 
1. Júlia Čerňovská – ZŠ Žitavská 
2. Dávid Csabai – ZŠ Drieňová 
3. Dominik Demjanovič – ZŠ Podzáhradná 
kategória 3 
1. Mária Bernátová – ZŠ Borodáčova 
2. Michaela Lučanová – ZŠ Železničná 
3. Laura Hašanová – ZŠ Ostredková 
3. Dušana Pócsová – ZŠ Nevädzová 

  

Šachový turnaj začiatočníkov, 
5. 2. 2014 

32 Cieľom turnaja bolo zapojiť deti zo ZÚ šach 
CVČ Kulíškova do mestského turnaja  
začiatočníkov v šachu. Andrej Ravinger z CVČ 
Kulíškova sa umiestnil na 12. mieste. 

  

Biologická olympiáda  - kat. C 
5.2.2014 

14 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch CVČ 
Kulíškova 
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Výsledky: 
Teoreticko-praktická časť 
1. Noemi Bereczová – ZŠ Mierová 
2. Martin Šulek – ZŠ Podzáhradná 
3. Simona Petrášová – ZŠ Podzáhradná 
 
Projektová časť 
1.Adam Korosi – ZŠ Podzáhradná 
2. Emma Košťálová – ZŠ Mierová 
3. Michaela Šuchterová – ZŠ Podzáhradná 

Geografická olympiáda 
6.2.2014 

126 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch ZŠ 
Mierová 
 
Výsledky: 
kategória E 
1. Samuel Karaba – SŠ Novohradská 
2. Miroslav Bezák – SŠ Novohradská 
3. Magdaléna Bečková – SŠ Novohradská 
kategória F 
1. Simona Borovská – ZŠ Drieňová 
2. Matej Deraj – ZŠ Zitavská 
3. Karol Forró – ZŠ Rajčianska 
kategória G 
1. Ondrej Horváth – SŠ Novohradská 
2. Samuel Szalma – GLN Tomášikova 
3. Matej Tomana – SŠ Bachova 
kategória H 
1. Liana karabová – GLN Tomášikova 
2. Šimon Zicháček – GLN Tomášikova 
3. Tobiáš Barčík . SŠ Novohradská 
kategória I 
1. Ming Dang Huy – ZŠ Drieňová 
2. Jakub Melkus – ZŠ mierová 
3. Luisa Pantaleo – ZŠ Mierová 

  

Dejepisná olympiáda 
11.2.2014 

57 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so ZŠ 
Vrútocká 
 
Výsledky: 
kategória C 
1. Barbora Banská – ZŠ Vrútocká 
2. Simona Poórová – GLN Tomášikova 
3. Peter Poch – SZŠ Bajkalská 
kategória D 
1. Patrik Rybnikár – SŠ Bchova 
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2. Daniel Sailer – ZŠ Ostredková 
3. Romana Mrázová – ZŠ Nevädzová 
 
kategória E 
1. Luza Zuzana Chválová – GLN Tomášikova 
2. Michal Kajan – SZŠ Bajkalská 
3. Peter Belašič – ZŠ Vrútocká 
kategória F 
1. Šimon Zicháček – GLN Tomášikova 
2. Alexandra Mária Martináková – GLN 
Tomášikova 
3. Adriana Timková – ZŠ Mierová 

Obvodné kolo v basketbale  
chlapci  a dievčatá 
17.,19. 2. 2014 

66 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol OÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci so ZŠ 
Kulíškova 
Výsledky: 
chlapci: 
1. GLN Tomášikova 
2. ZŠ Drieňová 
ZŠ Kulíškova 
dievčatá: 
GLN Tomášikova 
2. ZŠ Železničná 
3. ZŠ Kulíškova 

  

Šachový turnaj začiatočníkov, 
5. 3. 2014 

30 Cieľom turnaja bolo zapojiť deti zo ZÚ šach 
CVČ Kulíškova do mestského turnaja  
začiatočníkov v šachu. Andrej Ravinger z CVČ 
Kulíškova sa umiestnil na 8.mieste. 

  

Európa v škole 
7.3.2014 

89 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch CVČ 
Kulíškova. 
 
Výsledky: 
kategória 1 – umelecké práce 
1. Terézia Matesová – ZŠ Podzáhradná 
kategória 1 – písomné práce 
1. Hana Cibuľová – ZŠ Medzilaborecká 
kategória 2 – umelecké práce 
1. Ema Kriglerová – ZŠ Vrútocká 
kategória 2 – písomné práce 
1. Olívia Kleinová – ZŠ Medzilaborecká 
kategória 2 – multimediálne práce 
1. Katarína Farkačová a Lucia Tullaová – GLN 
Tomášikova 
 
kategória 3 – umelecké práce 
1. Bianka Biháriová – ZŠ Vrútocká 
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kategória 3 – písomné práce 
1. Michal Žigo – ZŠ Drieňová 
1. Tereza Kazdová – G Hronská 
2. Stanislav Czáras a Dustin Nguyen – GLN 
Tomášikova 

Fyzikálna olympiáda 
14.3.2014 

30 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so SŠ 
Bachova 
Výsledky: 
kategória E 
1. Samuel Karaba – SŠ Novohradská 
2. Magdaléna Bečková – SŠ Novohradská 
3. Rafaele Lomartire – SŠ Novohradská 
kategória F 
1. Peter debnár – SŠ Bachova 
2. Monika Mikušková – SŠ Bachova 
3. Magdaléna Šolcová – SŠ Bachova 

  

Pytagoriáda 
18. - 19. 3. 2014 

310 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so  ZŠ 
Borodáčova 
Výsledky: 
kategória P3 
1. Tomáš Bašťovanský – SŠ Bachova 
2. Alžbeta Kováčová – ZŠ Železničná 
2. Andrej Holzhauser – ZŠ Mierová 
 
kategória P4 
1. Annabelle Rogasíková – ZŠ Mierová 
2. Marttin Belluš – ZŠ Nevädzová 
3. Daniel Maas – SŠ Bachova 
 
kategória P5 
1. Alex Trenka – SŠ Novohradská 
2. Karolína Jediná – SŠ Novohradská 
3. Lucia Benovicsová – ZŠ Rajčianska 
 
kategória P6 
1. Terézia Gurová – SŠ Novohradská 
2. Filip Bartek – SŠ Novohradská 
3. Marianna Jančušová – ZŠ Rajčianska 
 
kategória P7 
1. Vladimír Filípek – GLN Tomášikova 
2. Lucia Krajčoviechová – SŠ Novohradská 
3. Laura Čerňanská – ZŠ Nevädzová 
 
kategória P8 
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1. Andrej Nagy – SŠ Bachova 
2. Dávid Mišiak – SŠ Novohradská 
3. Laura Hajzoková – SŠ Novohradská 

Chemická olympiáda 
27.3.2014 

29 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so  ZŠ 
Podzáhradná 
 
Výsledky: 
kategória D 
1. Stanislav Száras – GLN Tomášikova 
2. Claudia Franczová – ZŠ Podzáhradná 
3. Ondrej Polák – ZŠ Vrútocká 

  

Hviezdoslavov Kubín 
28.3.2014 

93 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so  ZŠ 
Ružová dolina 
 
Výsledky: 
kategória 1 – poézia 
1. Helena Kočanvá – SZŠ Bajkalská 
2. Mária Dávidová – ZŠ Železničná 
3. Damia Isabel Jakusová – ZŠ Bieloruská 
kategória 2 – poézia 
1. Lucia Čurilová – SŠ Novohradská 
1. Hana Holčíková – GLN Tomášikova 
2. Anna Mrocková – SŠ Bachova 
3. Roman Hrčka – ZŠ Podzáhradná 
kategória 3 – poézia 
1. Peter Belašic – ZŠ Vrútocká 
2. Tereza Tvarožková – G Metodova 
3. Michaela Urbanová – SZŠ Dudvážska 
kategória 1 – próza 
1. Taara Madejová – ZŠ Nevädzová 
2. Natália Cvengrošová – ZŠ Železničná 
3. Michal Neuhybel – ZŠ Mierová46 
kategória 2 – próza 
1. Filip Potocký – ZŠ Vrutocká 
2. Klára Lukšicová – ZŠ Bachova 
3. Monika Grančičová – G Metodova 
kategória 3 – próza 
1. Natália Juráková – SŠ Bachova 
2. Jkub Forró – ZŠ Kulíškova 
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3. Daniela Sláviková – SG Bajkalská 

  Šachový turnaj začiatočníkov, 
2. 4. 2014 

38 Cieľom turnaja bolo zapojiť deti zo ZÚ šach 
CVČ Kulíškova do mestského turnaja  
začiatočníkov v šachu. Andrej Ravinger z CVČ 
Kulíškova sa umiestnil na 8.mieste, Martin 
Tancer z CVČ Kulíškova sa umiestnil na 30. 
mieste a Viktor Garaj z CVČ Kulíškova sa 
umiestnil na 37 mieste. 

  

Bratislava objektívom detí 
apríl 2014 

3 Cieľom podujatia bolo zapojiť deti CVČ 
Kulíškova do celomestskej akcie. 

  

Obvodné kolo vo vybíjanej žiačok 
7.,9. 4. 2014 

120 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol OÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci so ZŠ 
Železničná, ZŠ Podzáhradná 
 
Výsledky: 
1. ZŠ Mierová 
2. ZŠ Podzáhradná 
3. ZŠ Kulíškova 

  

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 
9.4.2014 

202 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci so  ZŠ 
Borodáčova 
 
Výsledky: 
kategória Z6 
1. Emma Lachová – SŠ Novohradská 
2. Terézia Gurová – SŠ Novohradská 
3. Dominik Hlaváčik – GLN Tomášikova 
 
kategória Z7 
1. Lucia Krajčoviechová – SŠ Novohradská 
1. Rebeka Privozníková – SŠ Novohradská 
1. Tomáš Sládek – SŠ Novohradská 
 
kategória Z8 
1. Leonard Jakubáč – GLN Tomášikova 
1. Dávid Mišiak – SŠ Novohradská 
1. Magdaléna Šolcová – SŠ Bachova 
 

  

Biologická olympiáda - kategória E 
15.4.2014 

2 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v spolupráci s CVČ 
Štefánikova v jeho priestoroch. 
 
Výsledky: 
Teoreticko-praktická časť – botanika 
1. Beata Zborníková – ZŠ Medzilaborecká 
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Obvodné kolo v hádzanej chlapcov 
25.4.2014 

49 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol OÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci so ZŠ 
Železničná 
 
Výsledky: 
1. ZŠ Železničná 
2. ZŠ Bieloruská 
3. ZŠ Rajčianska 

  

Bratislava pre všetkých 
26. 4. 2014 

150 
odhad 

Podujatie pre bratislavskú verejnosť na Hlavnom 
námestí. CVČ Kulíškova sa prezentovalo 
vlastným prezentačným stánkom, tvorivými, 
výtvarnými a klubovými aktivitami. Podujatie sa 
tešilo veľkému záujmu  verejnosti. 

  

Obvodné kolo vo volejbale žiačok 
28.4.2014 

41 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR a SAŠŠ, 
organizátorom bol OÚ. CVČ Kulíškova 
zrealizovalo podujatie v spolupráci so ZŠ 
Ostredková 
Výsledky: 
1. ZŠ Ostredková 
2. ZŠ Mierová 
3. G Metodova 

  

Zelené námestie 
2. 5. 2014 

10 Zapojenie sa CVČ do celomestskej akcie formou 
výtvarných prác, ktoré boli umiestnené na 
Hlavnom námestí. 

  

Šachový turnaj začiatočníkov, 
7. 5. 2014 

28 Cieľom turnaja bolo zapojiť deti zo ZÚ šach 
CVČ Kulíškova do mestského turnaja  
začiatočníkov v šachu. Andrej Ravinger z CVČ 
Kulíškova sa umiestnil na 15.mieste a Lucas 
Varga z CVČ Kulíškova sa umiestnil na 23. 
mieste. 

  

Slávik Slovenska 
7.5.2014 

22 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch ZUŠ 
Exnárova 
Výsledky: 
1. kategoria 
1. Terézia Smolcová – ZŠ Drieňová 
2. Matej Šmilňák – SŠ Bachova 
3. Sandra Šmelíková – ZŠ Nevädzová 
 
2. kategória 
1. Lucia Olexíková – SŠ Bachova 
2. Zara Prágerová – ZUŠ Sklenárova 
3. Eunika Adámková – ZŠ Rajčianska 
 
3. kategória 
1. Adam Čižák – ZUŠ Sklenárova 
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2. Simona Orosová – ZŠ Ostredková 
 

Biologická olympiáda – kategória D 
15.5.2014 

13 Podujatie bolo vyhlásené MŠ SR, organizátorom 
bol OÚ. CVČ Kulíškova realizovalo podujatie, 
ktoré prebehlo podľa plánu v priestoroch CVČ 
Kulíškova 
 
Výsledky: 
Teoreticko-praktická časť 
1. Lucia Čurillová – SŠ Novohradská 
2. Michal Vaňo – ZŠ Ostredková 
3. Natália Vaculová – ZŠ Ostredková 
 
Projektová časť 
1. Samuel Sýkora – ZŠ Vrútocká 
2. Dominika Szászová – ZŠ Podzáhradná 
3. Annamária Meszárosová – ZŠ Mierová 

  

Dni dobrovoľníctva 
16. 5. 2014 

5 Cieľom podujatia bolo  podporiť dobrovoľnícku 
činnosť a skrášliť okolie CVČ vyčistením 
priľahlého dvora 

  

Šachový turnaj začiatočníkov, 
4. 6. 2014 

26 Cieľom turnaja bolo zapojiť deti zo ZÚ šach 
CVČ Kulíškova do mestského turnaja  
začiatočníkov v šachu. Daniel Skottke z CVČ 
Kulíškova sa umiestnil na 18.mieste, Lucas 
Varga z CVČ Kulíškova sa umiestnil na 22. 
mieste a Andrej Ravinger z CVČ Kulíškova sa 
umiestnil na 23 mieste. 

  

SPOLU: 37 podujatí 2041    
 
 
  
 Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov CVČ: 
 

Vyzývateľ na 
predkladanie 
projektu 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Hlavné mesto 
SR Bratislava 
PPP a voľný 
čas 

Revitalizácia 
nezastavanej 
plochy pre 
voľnočasové 
aktivity pri CVČ 
Kulíškova 

Projektová spolupráca OZ ESKO 
pri CVČ a CVČ Kulíškova pri 
revitalizácii plochy pri CVČ za 
účelom voľnočasových aktivít detí 
a mládeže, nákup záhradnej 
súpravy a úprava terénu 

Začiatok: 
1. 8. 2014 
Ukončenie:  
15. 12. 2014 
 

 
      V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
 V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná kontrola štátnou školskou inšpekciou. 
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VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly 
 
 V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola. 
Vedenie centra vychádza z výsledkov  kontroly z roku 2012 a pracuje na odstránení 
nedostatkov, ktoré boli zverejnené na webovskej stránke CVČ a prejednané na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2012.   
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 
 
 Priestorové podmienky centra sú stiesnené, avšak fungovanie zariadenia nie je 
ohrozené. Vedenie centra sa musí s týmito stiesnenými podmienkami vyporiadavať na dennej 
báze a riešiť kapacitné problémy takým spôsobom, aby miestnosti boli využívané 
multifunkčne, prípadne riešiť nedostatok priestorových možností iným spôsobom. Vedenie 
však predovšetkým hľadá alternatívne formy spolupráce formou bilaterálnych dohôd 
obojstranne výhodných, kde vznikajú možnosti na šetrenie finančných prostriedkov za 
prenájom miestností. V školskom roku 2013/14 boli na SOŠ obchodu a služieb Sklenárova a  
ZŠ Borodáčova  zriadené elokované pracoviská CVČ Kulíškova . Vedenie CVČ však naďalej 
hľadá ďalšie možnosti na rozšírenie svojich priestorových kapacít avšak v rámci svojich 
rozpočtových možností. 
 V školskom roku 2013/14 sa podarilo  vybaviť CVČ materiálom, zvieratami a 
pomôckami pre záujmový útvar chovateľsko-pestovateľký. 
 Nedostatkom  budovy je hlavne miestnosť riaditeľky CVČ, ktorá je veľmi tmavá 
(stromy v okolí) a vyžaduje si celodenné osvetlenie, ktoré bude treba v budúcnosti riešiť 
vhodnejším a efektívnejším spôsobom. Zároveň treba sledovať vlhnutie sien, ku ktorému 
dochádza v dôsledku nedostatočnej izolácie budovy a robiť možné opatrenia. 
 Materiálno - technické fungovanie jednotlivých záujmových útvarov a prevádzka 
centra bola v roku 2013/14 na štandardnej úrovni. Centrum má vytvorenú vlastnú intranetovú 
sieť a telefónnu ústredňu.  
 V roku 2014 bola urobená revízia elektroinštalácie, prenosných elektrických zariadení 
a zabezpečovacieho systému. Deratizácia budovy bola urobená v zmysle platných nariadení 
na jeseň 2013 a jar 2014. 
 Na budove CVČ a v objekte boli vykonané tieto činnosti:  
- natretá zadná časť fasády 
- natreté lavičky pred budovou 
- opravy na sanite – prasknutá hadica, výmena vodovodnej batérie 
 Bola urobená revízia strechy, ktorá je v dobrom stave. Drobným nedostatkom je 
bližšie nešpecifikované malé zatekanie v šatni 2, ktoré nie je kritické a nepovažuje sa za 
havarijný stav.  V budúcnosti bude potrebné vyčistiť strešné rýny, ktoré sa často zanášajú v 
dôsledku vysokých listnatých  stromov v  okolí budovy. 
 
 Za účelom znižovania finančného deficitu CVČ, vedenie poskytovalo krátkodobé 
prenájmy nasledovne: 
 
nájomca termín 
ZUŠ Exnárová 6.9.2013-7.6.2014 
Anna Ivanova-cvičenie ženy 7.10.2013-14.6.2014 
Katarína Ivančíkova-stepaerobic 30.9.2013-14.6.2014 
NARAJANA-štúdio Jogy, Ing. Danica Ondrušová 10.9.2013-17.6.2014 
Slavomír Glesk - joga 2.10.2013-7.6.2014 
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Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov - OZ 11.10.213-25.1.2014 
 
 VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školského 
zariadenia v roku 2012: 
 
Dotácie z rozpočtu hlavného mesta 183865,00 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné 17534,02 
Nájomné 512,00 
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy  0,00 
Iné (úroky, dobropisy,náhrada škody 5438,08 
Dotácia na súťaže 5387,00 

 
 IX. Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja ŠK na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia. 
 
 Cieľom koncepčného zámeru pre školský rok 2013/14 bolo: 
 
zlepšiť materiálno-technické vybavenie CVČ 
stabilizovať pracovný kolektív 
rozšírovať ponuku záujmových útvarov 
organizovanie letných táborov formou tematizácie 
poskytnúť priebežnú pedagogickú prax študentom s pedagogickým zameraním 
 
 Úlohy sa nám podarilo naplniť. Materiálno-tachnické vybavenie CVČ sa priebežne 
zlepšovalo hlavne vďaka spolupráci s OZ ESKO pri CVČ, čím sa značne zlepšilo materiálne 
vybavenie záujmových útvarov. Kolektív CVČ bol stabilizovaný, k čomu prispeli hlavne 
individuálne pohovory so zamestnancami, snaha o pozitívnu pracovnú klímu a uskutočnenie 
spoločných podujatí zamestnancov CVČ.  V júni 2014 sa uskutočnila dobrovoľnícka brigáda  
zamestnancov CVČ  za účelom vyčistenia zelenej zóny v exteriéri CVČ. V rámci tejto 
brigády zamestnanci vyčistili aj parkovaciu plochu a priestory za budovou CVČ. Z pozemku 
bola odstránená nevkusná plechová búda, ktorá narúšala estetičnosť prostredia. Bol vysadený 
nový trávnik a vypracovaný projekt na revitalizáciu vstupnej zóny do CVČ. V júni 2014 sa 
uskutočnil teambuiding – kolektívne posedenie zamestnancov CVČ so spoločným 
programom za účelom stmelenia pracovného kolektívu. Podrobnejšie pracovno právne vzťahy 
so zamestnancami rieši kolektívna zmluva podpísaná na rok 2014. Na začiatku školského 
roka boli do ponuky záujmových útvarov zaradené i nové ZÚ (napr. Papierový drak, Tvorivé 
dielne, Chovateľsko-pestovateľský krúžok) s cieľom oživiť a rozšíriť portfólio ponúkaných 
voľnočasových aktivít. Denné tábory  boli tematicky zamerané a špecifikované tak, aby si 
mali záujemcovia z čoho vybrať a zohľadnili sa tak potreby a záujmy detí. V rámci denného 
tábora sme uskutočnili aj jeden tematický výlet do Viedne, ktorý sa stretol s veľkým záujmom 
detí a ich rodičov, a preto plánujeme v budúcnosti uskutočniť viac podobných výletov v rámci 
táborov. V školskom roku 2013/14  CVČ poskylo pedagogickú prax 2 študentom pedagogiky. 
 
 
X. Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 
 
Silné stránky CVČ Kulíškova: 
rekonštruovaná budova – príjemné prostredie 
pekná lokalita – priaznivý vplyv na verejnosť 
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intranetové vybavenie – ľahká komunikácia v rámci CVČ 
počítačové vybavenie umožňujúce komunikáciu 
menšia budova CVČ umožňujúca šetrenie energií 
dobré vybavenie výtvarnej miestnosti 
dopyt po výtvarných záujmových útvaroch 
v okolí saturácia škôl a školských zariadení 
akceptovateľná cena za záujmové útvary 
dostupnosť a prístup k budove (MHD, parkovanie, doprava) 
maximálne vyťaženie priestorov – efektivita 
v okolí sú administratívne budovy a centrá 
Slabé stránky CVČ Kulíškova:  
nedostatočná priestorová kapacita pre šport, centrum hľadá alternatívne formy pohybových 
aktivít 
pomerne nízka mzdová úroveň interných aj externých pracovníkov, vedenie hľadá 
alternatívne formy motivácie zamestnancov  
Príležitosti CVČ Kulíškova: 
hľadanie nových partnerov 
využitie vonkajších priestorov 
možnosť vstupu na nové „trhy“ 
orientácia na tradičné remeslá 
participácia na projektoch 
popularizácia vedy, hudby, zdravého životného štýlu, divadla 
úprava okolia CVČ formou projektov 
Riziká CVČ Kulíškova: 
znižovaním prevádzkových nákladov hrozí znižovanie kvality služieb 
prestárle a veľmi vysoké stromy v okolí CVČ ohrozujúce bezpečnosť detí, rodičov i 
zamestnancov CVČ zvlášť pri nepriaznivom počasí 
zvyšovaním ceny školného sa znižuje počet členov záujmových útvarov, zvlášť u mládeže 
nad 18 rokov 
 
Návrh opatrení 
 
 Vychádzajúc zo výsletkov swot analýzy  vedenie CVČ  bude zameriavať svoju 
činnosť hlavne na tieto opatrenia: 
hľadať možnosti alternatívnych pohybových aktivít, ktoré by  finančne nezaťažovalo CVČ 
hľadať alternatívne formy motivácie a odmeňovania zamestnancov 
hľadať možnosti na úpravu okolia CVČ a revitalizáciu priľahlého areálu 
 
 
XI. Ďalšie informácie o škole 
 
1.Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
Kontroly: 
 
V školskom roku 2013/14 neprebehla žiadna kontrola. 
 
2. Spolupráca školy 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí , Združením rodičov a priateľov školy (ZRPŠ) – OZ CVČ 
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 Centrum voľného času úzko spolupracuje s  OZ CVČ za účelom  zlepšenia 
materiálno-technických podmienok centra a prevádzky jednotlivých záujmových útvarov. 
  
 Občianske združenie ESKO pri CVČ Kulíškova 6 vykonávalo svoju činnosť v súlade 
so štatútom organizácie, orgány združenia sú funkčné, zasadnutia OZ sa schádzajú podľa 
potrieb. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami: 
 
CVČ rozvinulo spoluprácu s: 
OZ Šport hrou pri organizovaní športových záujmových útvarov šport hrou (1. polrok), 
Slovenským šachovým zväzom Bratislava pri organizovaní obvodnej súťaže v šachu 
SOŠ  obchodu a služieb Samuela Jurkoviča – elokované pracovisko (posilňovňa) 
ZŠ Borodáčova  (ZÚ tvorivé dielne, chovateľsko - pestovateľský krúžok) 
ZUŠ Exnárova 6 pri využívaní priestorov CVČ na základe zmluvy o nájme 
ZŠ Kulíškova pri poskytovaní stravovania zamestnancom CVČ/propagácia aktivít CVČ 
MÚ Bratislava-Ružinov pre propagácii podujatí CVČ Kulíškova 
ŠKD ZŠ II. obvodu v špecializovaných programoch pre deti  
SZŠ Záhradnícka pri organizovaní tvorivých kurzov 
Narajana – štúdio jogy 
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov – občianske združenie 
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami a  magistrátom: 
Spolupráca CVČ s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len „magistrát“) v  školskom 
roku 2013/14 bola intenzívna. 
Boli to predovšetkým pravidelné rokovania s pracovníkmi  oddelenia kultúry, školstva a 
športu magistrátu. Taktiež boli veľmi časté rokovania s OTZ magistrátu pri riešení 
materiálno-technických problémov CVČ (odstraňovanie vlhkosti v miestnosti riaditeľne 
a pod.). V neposlednom rade prebiehali aj intenzívne jednania s pracovníkmi finančného 
oddelenia magistrátu pri riešení finančných požiadaviek v súvislosti s rozpočtom 
a materiálno-technickými požiadavkami. 
Počas školského roka prebiehali pravidelné stretnutia s riaditeľmi bratislavských CVČ so 
zástupcami magistrátu. Tieto porady boli intenzívne.Rokovaniami sme rozvinuli možnosť 
propagácie aktivít CVČ vpriestoroch Miestneho úradu Ružinov. 
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Správa  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času, 

Hlinícka 3  v  Bratislave 
za školský rok 2013/2014 

 
 
 
I. Základné informácie o centre voľného času  
 
a) Identifika čné údaje 
 
Zriaďovateľ:     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  

Primaciálne námestie 1 
Názov školského zariadenia:   Centrum voľného času 
Adresa:     Hlinícka 3, 831 54 Bratislava 
Kontakt:    tel.: 02/44889179, 0910877788  
          fax: 02/44889179,   

www.cvcba3.sk 
          e-mail:cvcba3@gmail.com 
 
b) Vedúci zamestnanci školského zariadenia 
 
riaditeľ:         PhDr. Július Selecký      (od 1.9. 1991 do 30.6. 2014) 

        Mgr. Romana Bahúlová (od 1.7. 2014 do 30.6. 2019) 
 
Ďalší vedúci zamestnanci s určením funkcie: 
Zástupca riaditeľa:   Mgr. Veronika Gondoľová  (do 31.12.2013) 
     Mgr. Romana Bahúlová (od 1.1.2014 do 30.6.2014) 
              Mgr. Margaréta Nosáľová (od 1.8.2014) 
Vedúca ekonomického oddelenia:   Darina Tichá 
 
c) Údaje o rade školského zariadenia pri CVČ  
 
     Rada  CVČ je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy 
členov záujmových útvarov, rodičov, pedagogických a nepedagogických  zamestnancov 
v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov 
CVČ z pohľadu školskej problematiky. 
Členovia rady CVČ: 

1.   Mgr. Viera Krajčovičová, delegovaná za pedagogických  zamestnancov CVČ,   
                  predsedníčka 

2.   Darina Tichá, delegovaná za nepedagogických zamestnancov CVČ, 
podpredsedníčka  

3.   Mgr. Jana Bertová, delegovaná za pedagogických zamestnancov CVČ, členka 
4.   Ján Budaj, delegovaný za zriaďovateľa, člen 
5.   Ing. Erika Pisarčíková, delegovaná za zriaďovateľa, členka 
6.   Ing. Ján Longa, delegovaný za rodičov, člen 
7.   Ing. Michaela Múčková, delegovaná za rodičov, členka 
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Zasadnutia rady a prerokované materiály v školskom roku 2013/2014: 
-     Plán činnosti CVČ na školský rok 2013/2014 
- Návrh rozpočtu na rok 2014 
- Príspevky za činnosť ZÚ s návrhom diferencovať ich výšku podľa finančnej 

náročnosti jednotlivých záujmových útvarov 
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ 
      za školský rok 2013/2014 

 
 
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa  
 
Pedagogická rada je poradným  orgánom  riaditeľa, jej členmi  sú riaditeľ, jeho zástupkyňa 
a pedagogickí zamestnanci. Pedagogická rada prerokováva  všetky zásadné pedagogické 
dokumenty a opatrenia týkajúce sa vzdelávania. 
 
Zasadala a prerokovala: 
 
11. 9. 2013 -   Vyhodnotenie letnej prázdninovej činnosti 

Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach CVČ za školský rok 2013/2014 
Informácie o činnosti CVČ v novom školskom roku 2013/2014 
Schválenie štruktúry kariérových pozícií pedagogických zamestnancov 
Schválenie Plánu práce CVČ na šk. rok 2013/2014 

 
13. 1. 2014 Vyhodnotenie polročnej výchovno-vzdelávacej činnosti 

Prerokovanie výšky poplatkov za ZÚ 
                        Prerokovanie jarnej prázdninovej činnosti 
 
13. 6. 2014    Vyhodnotenie školského roku 2013/2014 

Informácia o letnej činnosti  
Informácie o odovzdaní pedagogickej dokumentácie   

 
 
II. Údaje o deťoch v CVČ  
Zverejnené údaje k  termínom 15. 9. 2013 a  k 30. 6. 2014  
 

 

Pravidelná záujmová činnosť v školskom roku 2013/2014  

 
Počet záujmových útvarov 80/66  
z toho pre deti do 15 rokov 73/60  
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CVČ 
 

 

Počet členov záujmových útvarov 1189/1161 
do 15 rokov 1095/1030 

v tom detí 
nad 15 rokov 94/131 

 

CVČ 

 

Počet podujatí, akcií:   

celkovo 6374 Počet účastníkov na podujatiach, akciách 
z toho do 15 rokov 130 
celkovo 0 

Počet organizovaných táborov počas školského roka 
z toho do 15 rokov 0 
celkovo 4 Počet zorganizovaných táborov v čase letných prázdnin  

v šk. roku 2013/2014 z toho do 15 rokov 4 
Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavu celkovo 1 

celkovo 70 
Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavu 

z toho do 15 rokov 60 
  
Celkom sa na letnej  prázdninovej činnosti v CVČ zúčastnilo 178 deti.      
 
c) Novozaložené (zrušené) oddelenia, záujmové útvary v školskom roku 2013/2014 
    V školskom roku 2013/2014 boli zrušené dva počítačové ZÚ z dôvodu ochorenia vedúcej 
ZÚ a následne rozviazanie pracovnej zmluvy s jej nástupcom, ktorý nezvládol prácu s malými 
deťmi. Nové ZÚ alebo oddelenie nebolo vytvorené. 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ 
 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ k 15.09.2013  
CVČ Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

 Fyzický  počet Prep. počet Fyzický  počet Prep. počet 
 7 6,53 10 13 

 

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ k 30.06.2014  
CVČ Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

      
 6 5,9 10 13 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ CVČ: 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogických 
činností: 
riaditeľ CVČ – prvá atestácia, funkčné vzdelávanie 
zástupkyňa riaditeľa – prvá atestácia   
pedagogickí zamestnanci s prvou atestáciou (4)  
pedagogickí zamestnanci s II. stupňom VŠ vzdelania a DPŠ (2)  
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Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania CVČ: 
 

FORMA VZDELÁVANIA 

Počet učiteľov CVČ vo formách vzdelávania 

CVČ 
Uvádzanie  
do praxe 

Priebežné 
Špecializačné 

inovačné 
Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie vedúcich 
pedag. zamestnancov 

  0 0 0 0 0 0 2 2 0 1  

 
V školskom roku 2013/2014  jeden pedagogický zamestnanec úspešne ukončil funkčné 
vzdelávanie a  vykonal 1.atestačnú skúšku. 
 
Mimoriadne ocenenia PZ CVČ: 
V školskom roku 2013/2014 boli ocenení naši PZ: 
Mgr. Romana Bahúlová získala čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá 
dôstojne reprezentuje hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu.  
 
Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
Naši PZ sa v školskom roku 2013/2014 zúčastnili na celoštátnych a medzinárodných 
podujatiach: 
Medzinárodná súťaž v modernom tanci, Zlín, ČR - zlato, striebro a 2x bronz 
Medzinárodný „Mia festival“ v modernom tanci, Praha, ČR - 2x zlato, 2x striebro, 3x bronz 
European Open v modernom tanci, Piešťany - 3x zlato, 4x striebro, 2x bronz 
MTF v Brne, Moderný tanec - 4x zlato  
ZÚ Karate - ME Budapešť- 2x 3.miesto, Budapešť Open - 4x 1.miesto, 5x 2.miesto, 1x 
3.miesto Španielsko - 1x 3.miesto, Fínsko - 2x 4.miesto, German Open - 1.miesto a 3.miesto, 
Croatia Open - 1.miesto, 2.miesto. 3.miesto, K1 Premiere Rakúsko - 3.miesto, Trbovlje Open, 
Slovinsko - 2x1., 2x2. a 3x3.miesto, Grand Prix Croatia - 1.miesto, Wasquehal Open, Fr. - 
3.miesto, Harasuto Cup, Poľsko - 7x1., 2x2. a 3x3.miesto, Dutch Open, Holandsko - 3.miesto 
 
IV. Aktivity centra 
 
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov,  
ktoré organizovalo centrum v školskom roku 2013/2014: 
 
Názov aktivity 

Počet 
účastníkov 

 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Vianočný turnaj v ZÚ futbal 76 Deti si rozvíjali svoje športové schopnosti 

Súťaž v karate 856 Deti si rozvíjali svoj športový talent 

Súťaž vo vybíjanej 100 Deti účelne využívali svoj voľný čas 

Stolnotenisový turnaj 75 Rozvíjanie  schopností  detí 

Futbalový turnaj k MDD 80 Relaxovanie pravidelným cvičením a pohybom 
Turnaj v hádzanej 115 Podporovanie záujmu detí o šport 
MDD vybíjaná 50 Relaxovanie pohybom 
Florbalový turnaj 170 Rozvíjanie športového talentu 

Futbalový turnaj mládeže 125 Rozvíjanie športového talentu a schopností 

Súťaž na korčuliach In line 350 Pochopenie významu pravidelného pohybu 
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Futbalový turnaj 170 Pestovanie kladného vzťahu detí  k športu 

Mc Donald COP 76 Rozvíjanie  športového talentu a schopností detí 

Jednota COOP 136 Rozvíjanie športových schopností detí 

Rybárske preteky 30 Účelné využívanie voľného času detí a mládeže 

Jarné športové súťaže 75 Podporovanie záujmu detí o šport 

OK Matematickej olympiády 149 Podporovanie žiakov k samostatnej činnosti 

OK Fyzikálnej olympiády 36 Vytváranie priestoru na porovnávanie schopností  

OK Chemickej olympiády 17 Vyhľadávanie talentovaných žiakov 

OK Biologickej olympiády 54 Vedenie žiakov k samostatnej a tvorivej činnosti 

OK Geografickej olympiády 61 Vyhľadávanie talentovaných žiakov 

OK Dejepisnej olympiády 58 Pestovanie vzťahu k histórii a dejín Slovenska 

OK Pytagoriády 49 Rozvoj myslenia a logicky interpretovať výsledky 

OK Olympiády v angl. jazyku 24 Rozširovanie komunikácie v anglickom jazyku 

OK Olympiády v nem. jazyku 9 Zvyšovanie záujmu o štúdium cudzích jazykov 

OK Európa v škole 196 Rozvíjanie tvorivých schopností detí 

OK Slávik Slovenska 18 Vyhľadávanie talentovaných žiakov 

OK Hviezdoslavov Kubín 72 Rozvoj  tvorivých schopností detí 

OK Na bicykli bezpečne 12 Príprava detí na pohyb v cestnej premávke 

OK Šaliansky Maťko 28 Vzájomné porovnávanie talentových schopností 

OK v stolnom tenise 61 Rozvíjanie športového talentu žiakov 

OK v mini futbale 350 Zvyšovanie záujmu žiakov o pohyb 

OK v cezpoľnom behu 140 Prispievanie k vyhľadávaniu športových talentov 

OK vo vybíjanej 150 Pestovanie kladného vzťahu žiakov k športu 

OK v atletike 120 Vyhľadávanie talentovaných žiakov 

OK v hádzanej 115 Rozvíjanie športového talentu žiakov 

OK v gymnastike 95 Vzbudzovanie záujmu žiakov o šport 

KK v malom futbale 270 Pestovanie kladného vzťahu k športu 

OK a KK COOP Jednota 136 Pestovanie vzťahu detí a mládeže  k športu 

Spolu: 38 4704  

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa naše centrum zapojilo:   
Názov aktivity  
 

    Počet 
účastníkov 

Umiestnenie žiakov 

a) Súťaže:   

Medzinár. súťaž v MT, Zlín, ČR 42 1x1.miesto, 1x2.miesto, 2x3.miesto 

Mia festival, Praha, mod. tanec 42 2x1.miesto, 2x2.miesto, 3x3.miesto 
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European Open v modernom tanci 42 3x1.miesto, 4x2.miesto, 2x3. miesto 
MTF v Brne, Moderný tanec 30 4x1.miesto 
MTF v Brne, Country 24 1.miesto 

Pohyb bez bariér, Žilina 42 3x1.miesto, 4x2.miesto, 2x3.miesto 

Súťaž v MT, Senec 42 1.miesto, 2.miesto 

Súťaž v MT, Malacky 36 3x1.miesto, 3x2.miesto, 1x3.miesto 
súťaž v MT Valašské Meziříči 31 2x1.miesto, 2x2.miesto 

súťaž v MT „Deti fitness“, BA 43 6x1.miesto, 3x2.miesto, 2x3.miesto 
súťaž „Deti fitness “ Bratislava, 
ZÚ Mažoretky 24 1. a 3.miesto 
Celoslovenské kolo mažoretiek, 
Pohyb bez bariér 24 3. a 4. miesto 
OK a KK v športovej gymnastike 12 1.miesto 

KK vo volejbale - chlapci 20 3. miesto 

Jednota COOP, futbal-mladší žiaci 10 3. miesto 

OK, KK- futbal- mladší a starší ž. 11 1. miesto 

KK v stolnom tenise, družstvá 61 4. miesto 

KK vybíjaná 10 5. miesto 
KK hádzaná chlapci, dievčatá 20 4. miesto 
KK hádzaná - dievčatá 20 3. miesto 

KK basketbal, chlapci, dievčatá 20 2. a 3. miesto 
ZÚ Karate - ME Budapešť 25 2x 3.miesto 

ZÚ Karate - MS Španielsko 10 1x 3.miesto 

ZÚ Karate - ME Portugalsko 10  

ZÚ Karate - ME Fínsko 10 2x 4.miesto 

ZÚ Karate - Budapest Open 15 4x 1.miesto, 5x 2.miesto, 1x 3.miesto 

ZÚ Karate - German Open 10 1.miesto a 3.miesto 

ZÚ Karate - Czech Open GP 17 2.miesto a 2x 3.miesto 

ZÚ Karate - Croatia Open 10 1.miesto, 2.miesto. 3.miesto 

ZÚ Karate - Bohemia Open 40 1., 2x 2. a 3.miesto 

ZÚ Karate - Pohár SNP, BB 15 1. a 3.miesto 

ZÚ Karate - K1 Premiere Rakúsko 10 3.miesto 

ZÚ Karate-Trbovlje Open, Slovin. 20 2x1., 2x2. a 3x3.miesto 

ZÚ Karate - Grand Prix Croatia 10 1.miesto 

ZÚ Karate - Wasquehal Open, Fr. 10 3.miesto 

ZÚ Karate - Harasuto Cup, Poľsko 12 7x1., 2x2. a 3x3.miesto 

ZÚ Karate- Dutch Open, Holand. 10 3.miesto 

ZÚ Karate - MSR Žilina 20 6x 1.,1x2. a 2x3.miesto 
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ZÚ Karate - MSR Partizánske 23 2x1., 2x2. a 7x 3.miesto 

ZÚ Karate - MSR Trnava 20 2x1., 2x2. a 4x3.miesto 

Spolu súťaže: 40 913  

b) Vystúpenia a účinkovanie:   

Rač. vinobranie, ZÚ mažoretky 24 Posilnenie úcty detí ku kultúrnym tradíciám 

Vianočná akadémia, Mažoretky 24 Pestovanie pozitívneho vzťahu detí  k umeniu 

Račianske hody, ZÚ mažoretiek 24 Posilnenie úcty detí  k tradíciám nášho ľudu 
Račianske hody, ZÚ brušné tance 9 vystúpenie na verejnosti 
Otvorenie kultúrneho leta, 
Štrkovec, brušné tance 9 vystúpenie na verejnosti 

Račianske hody, ZÚ country tance 24 Vystúpenie na verejnosti 

Konferencia Downov syndróm 40 Prezentácia CVČ 
Country bál, ZÚ country 53 Posilnenie odvahy detí vystupovaním 
Medzinárodný deň tanca, Country 28 Prezentácia CVČ 
Trampský bál, Country 12 Prezentácia CVČ 
Wild East Fest Budapest, Country 10 Prezentácia CVČ 
Kvetinový bál 14 Vystúpenie na verejnosti 
Bratislava pre všetkých, moderné 
tance, Country, Mažoretky, folklór 85 Vystúpenie na verejnosti 
Senior Fest, ZÚ country 38 Prezentácia CVČ 
Hody Rača, ZÚ folklór 25 Prezentácia CVČ 
Kvetinový majáles Kramárik, 
folklór 8 Prezentácia CVČ 
Besiedka v MŠ Barónka, folklór 10 Prezentácia CVČ 

Dni Bratislavy, ZÚ keramický 15 Posilnenie hrdosti na tradície našich predkov 
Tvorivé dielne pre starších 
občanov, ZÚ keramický  Posilňovanie úcty ku kultúrnym hodnotám 
Primaciálny palác, Vianočné 
tvorivé dielne, ZÚ keramický  Rozvíjanie svojho talentu 
Vystúpenie ZÚ moderný tanec, 
KS Vajnorská „Čarovné slovíčka“ 9 Prezentácia talentov a práce CVČ 
Vystúpenie ZÚ moderný tanec, 
„Talent Nového mesta“ 8 Rozvíjanie  talentu detí a mládeže 
TV Markíza, vystúpenie ZÚ 
moderný tanec 22 Rozvíjanie svojho talentu 
vystúpenie ZÚ moderný tanec, 
Kuchajda 26 Prezentácia CVČ 
Vystúpenie ZÚ moderný tanec, 
MDD, Kaufland 26 Vystúpenie na verejnosti 
Vystúpenie na koncerte 
Plamienok, ZÚ moderný tanec 13 Posilnenie odvahy detí 
Vystúpenie ZÚ moderný tanec, 
KS Vajnorská - Fašiangy 18 

Rozvíjanie  talentu detí a mládeže 
 

Vystúpenie ZÚ moderný tanec, 
KS Vajnorská - "Panelák" TV JOJ 11 

Vystúpenie na verejnosti 
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vystúpenie v areáli NC Korzo 
moderný tanec 48 

Vystúpenie, workshop, prezentácia tanečnej 
skupiny 

Spolu vystúpenia a výstavky: 31 657  
 
Aktivity CVČ : a) vystúpenia záujmových útvarov        - 31, počet detí  -   657 

b) súťaže, do ktorých sa CVČ zapojilo - 21, počet detí  -    913                           
c) aktivity, ktoré CVČ organizovalo     - 38, počet detí  -  4704  

 
Celkom: 90 podujatí s účasťou 6374 detí. 
 
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
     V školskom roku 2013/2014  v  CVČ nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
 
 
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského   
       kontrolóra hl. m. SR Bratislavy v CVČ  
        
      V školskom roku 2013/2014 bola v CVČ  vykonaná  finančná kontrola, na základe  ktorej 
boli     
      prijaté tieto opatrenia: 
1.   Oznámiť Magistrátu havarijný stav strechy v Centre voľného času – Športová hala    
      a požiadať o zmenu účelovosti ušetrených rozpočtovaných finančných prostriedkov v  
      položke bežných výdavkov na opravu strechy CVČ, Hlinícka –Športová hala, Pionierska. 
      Termín: ihneď                                                                                              Zodpovedný: 
riaditeľ 
 
2.   Vyhodnotiť možnosť monitorovania objektov podľa platného cenníka Magistrátu  
      a porovnať s ponukou súčasného poskytovateľa služby a realizovať výhodnejšiu  
      alternatívu. 
      Termín: do 30. 11. 2013                                                                              Zodpovedný: 
riaditeľ 
 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 
 

Priestory CVČ sa nachádzajú v troch budovách, na Hliníckej ulici a Športovej hale 
(ŠH)  
na Pionierskej ulici. Sú v priemernom technickom stave, ktorý je pravidelne monitorovaný. 
Drobná pravidelná údržba je zabezpečovaná vlastným personálom. Nevyužité priestory – 
garáž boli dlhodobo prenajaté. Priestory, v ktorých sídlila firma ZUTOM  sa prenajali 
Potápačskej  škole PADI. 

Voľné priestory mimo hlavnej činnosti sú využívané aj v dopoludňajších hodinách   
na výučbu modelovania s hlinou. V spolupráci s materskými, základnými a strednými školami  
v našom regióne boli zriadené keramické ZÚ ako doplnok estetickej a pracovnej výchovy.                

S elokovanými pracoviskami uzavrelo CVČ dohodu o bezplatnom poskytnutí 
miestností  
pre záujmy centra. Ostatné priestory, ktoré sa mohli využiť vo väčšej miere, sa nám 
nepodarilo viacej využiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
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VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v roku 2013 
 
1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:                        306 
308,00 € 
2. Dotácia zo štátneho rozpočtu – mzdy                             5 
010,76 € 
3. Dotácia zo štátneho rozpočtu – odvody                             
1 603,00 € 
4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :                         23 
014,00 € 
5. Fin. prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške:  boli použité na energie                  6 
113,00 €           
6. Iné finančné prostriedky: 
    - dotácie na súťaže a olympiády, Obvodný úrad Bratislava                            4 
511,00 €  
                     
IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepcii rozvoja na školský rok 2013/2014 
a vyhodnotenie       
       jeho plnenia.  

 
       1. Ciele pre výchovno-vzdelávaciu oblasť:  
       Ciele sa plnia priebežne, v činnosti každého ZÚ sa kladie dôraz na prevenciu a ochranu 
detí   
       a mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi a potláčaniu ich vplyvu. Podaril sa 
splniť  
       cieľ spolupráce s políciou ich priamou účasťou na obvodnom kole dopravnej súťaže Na 
bicykli 
       bezpečne, kde sa príslušníci priamo podieľali na organizácii a hodnotení vedomostí 
a zručností   
       súťažiacich z dopravných predpisov. 
        
      2. Ciele pre záujmovú činnosť boli splnené nasledovne: 
a)   Cieľ splnený, v ZÚ keramických  sme spolupracovali so žiakmi zo ŠZŠ na Hálkovej ul. a 
      s Detským centrom, ktoré navštevujú deti so zdravotným postihnutím. Práca s hlinou 
pomáhala     
      deťom pri rehabilitácii a resocializácii a mala  pozitívny vplyv na ich motoriku. 
  
b)  Cieľ sa priebežne plní, mládež vo veku 15 až 30 rokov sa podieľala na činnosti v CVČ.    
      V školskom roku 2013/2014 sa do krúžkovej činnosti zapojilo 96 mladých ľudí. 
  
c)  Cieľ s počítačovou učebňou s internetom, kde si mládež mala možnosť hľadať 
zamestnanie   
      nebol splnený - počítačová učebňa s internetom bola zrušená pre nezáujem a nedostatočné  
      vybavenie. 
 
d-f) Ciele splnené, do činnosti v CVČ sa zapájali aj rodičia, deti sa naučili rozlišovať aktívne 
a  
      pasívne trávenie voľného času. Činnosť v ZÚ prispela k rozvoju záujmov, nadania  a     
      schopnosti detí a mládeže a zmysluplnému využitiu voľného času. 
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     3. Ciele pre rekreačnú oblasť boli splnené nasledovne: 
a)  Cieľ sa priebežne plní, prázdninové aktivity ponúka CVČ rôznym cieľovým skupinám a     
      prebúdza v nich záujem o činnosť v CVČ. 
 
b)  Cieľ sme splnili, prázdninová činnosť v júli bola zameraná na prípravu členov ZÚ 
v karate, 
      ktorí mali sústredenie v pobytovom tábore na Skalke pri Kremnici. 
 
c)  V auguste bola prázdninová činnosť zameraná na šport, vychádzky do prírody, na 
plávanie,  
      na poznávanie okolia Bratislavy ( výlet loďou na Devín, návšteva Biofarmy v Stupave, 
výlet 
      na Včeliu Paseku v Kráľovej pri Senci, Červený Kameň). 

 
     4. Ciele k zvýšeniu kvality práce zamestnancov plníme priebežne: 
a)  Každý pedagogický zamestnanec  má možnosť dopĺňať si svoje vzdelanie. 
     V školskom roku 2013/2014 jeden pedagogický zamestnanec ukončil 2. Stupeň VŠ a jeden   
     urobil atestačnú skúšku a ukončil funkčné vzdelávanie. 

 
b)  Vo funkčnom vzdelávaní, ktoré organizuje Metodicko-pedagogické centrum, pokračuje 
      v šk. r. 2013/2014 jeden pedagogický zamestnanec. 
 
c)  Pedagogickí zamestnanci, ktorí si vzdelávaním prehlbovali svoju odbornosť, sú finančne 
     zvýhodňovaní. 

 
     5. Cieľ hospodárne nakladať s majetkom v správe CVČ sme splnili nasledovne: 
a)  Cieľ je splnený, CVČ sa dôsledne zaoberá sledovaním využiteľnosti miestností   pre ZÚ. 
b-c) CVČ vypracovalo opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov CVČ, ktoré 
pravidelne 
     kontroluje. 
 
d)  Vyradený majetok CVČ sa pravidelne ponúka organizáciám, ktorých zriaďovateľom je 
     Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
 
     6. Cieľ skvalitniť priestorové a materiálne vybavenie CVČ sme splnili nasledovne: 
a)  Cieľ, ktorý mal zabezpečiť využitie vonkajších priestorov CVČ na športové činnosti detí a 
     mládeže sa splnil získaním sponzorských financií. 
 
b)  Cieľ sa plní, dôsledne sa dbá na čistotu priestorov a hygienu sociálnych zariadení, ktoré sú 
príliš 
     zastarané. 
 
c)  Pravidelnou údržbou udržiavame priestory CVČ podľa možností v relatívne dobrom 
technickom 
     stave. 
 
d, f) Cieľ sa neplní, didaktickú a výpočtovú techniku nemodernizujeme pre nedostatok 
financií  a 
     pre nezáujem detí o výpočtové ZÚ. 
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e)  Priestory v športovej hale prenajíma CVČ v čase mimo záujmu ZÚ, vo večerných 
hodinách. 
 
      
     Nesplnené, zostatkové ciele prenesené do nového školského roka 2014/2015: 
 
     V 6. časti, neboli splnené body d), f) pre nedostatok financií na inováciu a modernizáciu   
      technického vybavenia a pre nezáujem detí o počítačové záujmové útvary. 
 
X.  SWOT analýza - oblasti, v ktorých centrum  dosiahlo dobré výsledky v školskom 
roku  
      2013/2014 a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania     
      zlepšiť vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2014/2015 
 
SILNÉ STRÁNKY 

• Množstvo detí navštevujúce naše ZÚ 
• Kvalitne fungujúce ZÚ s 

kvalifikovanými pedagogickými 
zamestnancami, s dobre vybavenými 
učebňami na keramiku, telocvičňami na 
karate a športovou halou 

• Veľká účasť ZÚ na celoslovenských a 
medzinárodných súťažiach 

• Veľká účasť ZÚ na kultúrnych 
podujatiach 

• Spolupráca CVČ s MŠ, ZŠ, SŠ, 
zriaďovateľom a mestskými časťami 

• kreativita, flexibilita, ochota   
            zamestnancov pracovať nad rámec  
            bežných povinností 

• Organizovanie súťaží a olympiád 
• Organizovanie športových súťaží 

SLABÉ STRÁNKY 
• CVČ je v obvode Bratislava III, do 

ktorého patria tri MČ – Nové Mesto, 
Rača a Vajnory 

• Zhoršujúci sa technický stav budov,  
            energetická náročnosť zariadení 

• Morálne a technicky zastarané          
            učebné pomôcky 

• Nedostatok finančných  
            prostriedkov na vybavenie ZÚ 
 
Návrhy na opatrenie: 

• Primeranými racionalizačnými 
opatreniami získať optimálne 
množstvo finančných prostriedkov na 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu a na prevádzku CVČ. 

PRÍLEŽITOSTI 
• Primeranými racionalizačnými 

opatreniami získať finančné rostriedky 
na zmodernizovanie a prevádzku CVČ 

• Podpora vzdelávania a sebavzdelávania 
pedagogických zamestnancov 

• Zvýšiť počty detí v ZÚ vytváraním 
širokých ponúk a zabezpečením 
kvalitných pomôcok, didaktických 
hier, materiálom 

• využitie areálu a nevyužitých 
vonkajších priestorov počas 
prázdninovej činnosti, aj na spestrenie 
činnosti ZÚ 

RIZIKÁ  
• nespokojnosť rodičov pri zvýšení 

poplatkov za ZÚ a za tábory  
• Zhoršovanie technického stavu 

objektov a následné zvyšovanie ich 
prevádzkových nákladov 

• Nedostatočné finančné zdroje  
• Nedostatočná motivácia 

pedagogických zamestnancov v 
odmeňovaní 

• Presýtenosť trhu s ponukami voľno 
časových aktivít 

• Vzdelávacie poukazy a nerovná 
konkurencia ZŠ voči CVČ 

 
 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov  
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na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Nemáme informácie o úspešnosti mládeže a ich uplatnenia v ďalšom vzdelávaní 
v školskom roku 2013/2014 
 
XI. Ďalšie informácie o CVČ  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ 
     
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva uskutočnil dňa 16. 7. 2013 v CVČ, Hlinícka 3 
kontrolu a súhlasí s organizovaním dennej táborovej činnosti v priestoroch CVČ za splnenia  
týchto povinnosti: 
1. Zabezpečiť pravidelné upratovanie všetkých priestorov pre denný pobyt detí a zariadení pre    
    osobnú hygienu vrátane ich dezinfekcie. 
2. Prípravu a výdaj stravy realizovať v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z.z.  
3. Podávané jedlá musia byť pripravené podľa vopred zostavených jedálnych lístkov, ktoré  
    budú zohľadňovať požiadavky racionálneho stravovania pre príslušnú vekovú skupinu   
    detí a ktoré nebudú obsahovať epidemiologicky rizikové potraviny ani potraviny  
    neznámeho pôvodu.  
  
2. Spolupráca CVČ 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí  

CVČ úzko  spolupracovalo s rodičmi a radou CVČ. Rodičia sa zúčastňovali na 
súťažiach s deťmi mimo Bratislavy a boli veľkou oporou pre vedúcich záujmových útvarov. 
 
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami)  
 
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom 

CVČ úzko spolupracovalo so školami, z ktorých žiaci navštevovali záujmové útvary 
v centre voľného času, spolupracovalo s  TJ Rapid Bratislava, s Obvodným úradom, 
Bratislava pri organizácii a zabezpečovaní obvodných kôl predmetových súťaží a olympiád, s 
Miestnym úradom Bratislava - Nové Mesto a Bratislava - Rača, s Bratislavským futbalovým 
zväzom, s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy pri organizovaní kultúrnych a spoločenských 
podujatí. 
 
2.4. Iná spolupráca  
           CVČ spolupracuje s  Klubom dôchodcov v  Krasňanoch pri rôznych kultúrnych 
a spoločenských podujatiach, na ktorých vystupujú  naše tanečné záujmové krúžky 
a spríjemňujú život našim dôchodcom. 
 
Dôvodová správa 
 

V súlade s § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
riaditeľ školského zariadenia predkladá správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za uplynulý školský rok zriaďovateľovi na schválenie. 

Podrobnosti o obsahu správ určuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. 
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o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava (ďalej len centrum) za školský rok 2013/2014 
(ďalej len správa) je vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 9/2006. 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade, v rade školského zariadenia pri CVČ, 
Hlinícka 3, v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. Po prerokovaní v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy bude 
správa predložená na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
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Správa 
 o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch 
 Centra voľného času, Pekníkova 2 v Bratislave  

za školský rok 2013/2014 
 
 
I . Základné informácie o centre voľného času 
 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
 
Názov školského zariadenia:  
Centrum voľného času  
 
Adresa:  
Ulica, číslo, PSČ, obec: Pekníkova č. 2, 841 02 Bratislava 
 
Kontakty:  
Tel.:    02/643 70 798, 02/643 65 193, 0911/392 678 
Fax:  
www:  www.kruzky.eu 
e-mail: cvcklokan@gmail.com 
 
Riaditeľ:  
Marian Michalides                            volebné obdobie: od 1. 1. 2010  do  31.5.2015 
 
pracovníci:  
Anna Krupicová admin. pracovník, úsek neprav. klubovej čin.  
Paulína Hoššová                                  úsek kultúrno spoločenských aktivít       
Ján Kopčok úsek športových aktivít a športových súťaží           
Marianna Konečná úsek výtvarných aktivít  
 
 
 Rada školského zariadenia CVČ 
 
Rada školského zariadenia CVČ Klokan (ďalej len „rada CVČ“) bola ustanovená v zmysle 
§24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení neskorších predpisov po voľbách v decembri 2012. Funkčné obdobie 
začalo 19. 12. 2012. Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 826/2012 zo dňa 25. 10. 2012 bol do rady školského zariadenia delegovaný zástupca 
zriaďovateľa pán Ing. Peter Hanulík. Na žiadosť CVČ Klokan bol počet členov rady znížený 
na 5.   
 
Členovia rady CVČ  
 
P. č Meno Priezvisko       Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
 
1.  Katarína Illéšová predseda za rodičov 
2.  Ján Kopčok podpredseda  za pedagogických zamestnancov 
3.  Anna Krupicová člen za nepedagogických zamestnancov 
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4.  Martin Učeň člen  za rodičov 
5.  Ing. Peter Hanulík člen za zriaďovateľa 
 
Nová školská rada bola volená  v decembri 2012.  
 
Informácia o činnosti Rady CVČ  
 
- Rada CVČ zasadala v školskom roku 2013/2014 celkom trikrát. Na zasadnutiach sa 

vyjadrovala :  
- ku koncepcii rozvoja školského zariadenia 
- k plánu práce CVČ 
- k informáciám o pedagogickom, organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu 
- k návrhu rozpočtu 
- k správe o výsledkoch hospodárenia 
- k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 
 

Operatívne – elektronickou poštou boli riešené niektoré požiadavky CVČ prostredníctvom 
predsedu Rady a zodpovedných pracovníkov CVČ.  

Spolupráca s radou CVČ bola na dobrej úrovni. Niektoré problémy vedenie CVČ riešilo 
operatívne so zriaďovateľom a predsedníčkou Rady CVČ.  
 
 
Poradné orgány riaditeľa     
 
Podľa platného organizačného poriadku sú poradnými orgánmi riaditeľa CVČ:  

– pedagogická rada – jej členmi sú pedagogickí pracovníci CVČ. V uplynulom školskom 
roku zasadala 3x. Prerokovala a schválila plán činnosti na školský rok, správu o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch za uplynulý školský rok a zaoberala sa problémami v jednotlivých 
oblastiach činnosti CVČ.  

– pracovná porada – je zložená zo všetkých kategórií pracovníkov CVČ. Porada rieši 
pracovno-právne otázky organizácie a mesačnú činnosť. Porady boli v uplynulom období 
zvolávané mesačne.  

– operatívna porada – je zložená pedagogického vedenia organizácie. Porada a operatívne 
riešila akútne problémy pri zabezpečovaní všetkých druhov činností organizácie, pokiaľ 
neboli prejednávané na pracovnej porade. V uplynulom školskom roku nebola zvolaná žiadna 
operatívna porada.  
 
Poradnými orgánmi, ktoré sú viazané na koordináciu určitých oblastí činnosti CVČ 
a zabezpečujú metodiku v práci s talentovanou mládežou, sú koordinačné rady 
predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží na školách. Sú zložené zo 
zástupcov škôl okresu Bratislava IV a lektorov pre príslušné súťaže. Koordinujú činnosť 
spoločne s pracovníkmi CVČ v zmysle poverenia školského úradu v Bratislave, resp. 
zriaďovateľom CVČ Klokan – Hlavným mestom SR. Stretávajú sa minimálne 3x do roka, 
pod vedením koordinátorov zabezpečujú komisie k súťažiam, pripravujú materiály, posudzujú 
priebeh a vypracovávajú hodnotenia príslušných súťaží, v spolupráci s koordinátormi súťaží – 
zástupcami CVČ.  
 



 317

Ako poradný orgán riaditeľa v zmysle organizačného poriadku pôsobí:  
Rada CVČ – plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich a ostatných pracovníkov CVČ, 
riadi sa pravidlami, v zmysle jej štatútu.  
 
 
II. Údaje o deťoch centra voľného času  
 
Výchovno-vzdelávacia činnosť Centra voľného času Klokan 
 bola realizovaná v týchto oblastiach:  
l. Pravidelná záujmová činnosť – záujmové útvary a krúžky, kluby,  
2. Príležitostná činnosť – predmetové olympiády a postupové súťaže, športové súťaže,  
    športové turnaje, výlety, podujatia a exkurzie, víkendové akcie 
3. Spontánne aktivity a neformálne vzdelávanie, kurzy, workshopy, činnosť klubov  
    a vlastné projekty detí, vznik neformálnych skupín,  
4. Vzdelávacia a metodická činnosť,  
5. Prázdninová činnosť vo formách: denné tábory v mieste bydliska, rekreačne športové  
    tábory, sústredenia záujmových útvarov.  
Obsah činnosti v uvedených oblastiach zodpovedal rozdeleniu do štyroch štrukturálnych 
úsekov, za ktoré zodpovedali interní pedagogickí zamestnanci organizácie.  
 
a) Údaje o počte účastníkov priamej činnosti – záujmových útvaroch   
Počet záujmových útvarov: 39 krúžkov a klubov 
Počet členov záujmových útvarov: 382 detí a mládeže, z toho do 15 rokov: 304 
V školskom roku 2013/2014 bola činnosť realizovaná v záujmových útvaroch – krúžkoch a 
kluboch. Centrum tvorilo priebežne počas školského roka 39 záujmových útvarov a 5 táborov  
s celkovým počtom 433 detí, mládeže a dospelých vo veku od 6 rokov. Boli to tieto záujmové 
útvary – v úsekoch:  

– výtvarných aktivít – keramika 14 detí, ilustrácie 5 detí, voľný výtvarný ateliér 8 detí, 
hrnčiarstvo 17, keramické dielne 8 detí, keramický ateliér 16 , keramické dielne (prípr.) 19, 
Patchwork 8 ,  

– športových aktivít a súťaží – stolný tenis 12 členov, basketbal 6 detí, futbal I. 10 detí, 
futbal II. 10, hokejbal 11 detí, futbal III. 8 detí, futbal IV. 10,   hokejbal 8, šach 6 detí, 
lukostreľba 10 detí, joga 15 detí,  joga 25 členov, ninjutsu 6 detí, posilovňa 5, ohm healing 6,  
športoviny hokejbal 15 

– kultúrno-spoločenských aktivít – tanečná skupina M.A.G. 8 detí, breakdance 8 detí, 
divadlo Úsmev 5 členov, hravo nemčina 9 detí, tanečná skupina  Juicy 8, angličtina 6 detí,  

– pravidelnej a nepravidelnej klubovej činnosti – Fandango 8 detí, táborníci 11,  šermiari 
8, klub divadelníkov 11 , včelársky 5, detský parlament 28 detí. 

Koncepcia CVČ dlhodobo rozvíjala činnosť úspešných záujmových krúžkov, skupín 
a klubov.  
 
 
 
b) Údaje o deťoch a účastníkoch príležitostnej záujmovej činnosti v centre voľného 
času, letnej činnosti, metodickej činnosti a prezentácii na verejnosti 
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CVČ Spolu

Počet členov záujmových útvarov 421 421

v tom detí
do 15 rokov 327 327
nad 15 rokov 94 94

Prehĺad činnosti CVČ

Údaje o počte detí z výkazu Škol /MŠVVŠ SR/ 15-01 
K 15.09.2013

 P
ek

ní
ko

vá

Prehľad činnosti CVČ

C
V
Č

  
P

ek
ní

ko
va

Spolu

Počet záujmových útvarov 39 39
z toho pre deti do 15 rokov 5 5

Pravidelná záujmová činnosť v 
školskom roku 2013/2014
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CVČ

 P
ek

ní
ko

va

Spolu

Počet podujatí, akcií: 67 67

Počet účastníkov na podujatiach, akciách
celkovo 2587 2587
z toho do 15 rokov 2354 2354
celkovo 6 6
z toho do 15 rokov 6 6
celkovo 5 5
z toho do 15 rokov 5 5

Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavu celkovo 1 1

Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavu
celkovo 10 10
z toho do 15 rokov 10 10

Údaje o počte účastníkov príležitostnej a nepravidelnej  záujmovej činnosti v školskom 
roku 2013/2014

Počet organizovaných táborov počas školsk.roka

Počet zogranizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. roku 
2013/2014
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Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ k 15.09.2013

CVČ
Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci

Fyzický  počet Prep. počet Fyzický  počet Prep. počet
5 4,33 3 2,8

Počet učiteľov CVČ vo formách vzdelávania

CVČ Uvádzanie do praxe Priebežné

začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Špecializačné 
inovačné

Špecializačné 
kvalifikačné

Vzdelávanie vedúcich 
pedagog. zamest.

Peknikova 2
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III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci centra  
 
Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 30. 6. 2013:  
 

Študijný 
odbor/oddelen
ie záujmových 

útvarov 

Fyzický 
počet PZ 

k 
15. 9. 2012 

Fyzický 
počet PZ 
k 30. 6. 
2013 

 

Počet 
tých, 
ktorí 
mali 

nižšiu 
vyučov

aciu 
povinn

osť 

Počet 
tých, 
ktorí 
mali 

vyššiu 
vyučova

ciu 
povinno

sť 

Počet PZ, ktorí 
pracujú na 

dohodu 
o vykonaní 

práce (DVP) 
alebo dohodu 
o vykonaní 

činností (DVČ) 

Úsek výtvarných 
aktivít 

1 2 1 0 1 

Úsek športových 
aktivít a súťaží 

1 1 0 0 10 

Úsek kultúrno-
spoločenských 
aktivít 

1 2 1 0 3 

Úsek pravidelnej 
a neprav. 
klubovej 
činnosti 

1 1 1 0 0 

Spolu:  4 6 3 0 14 

 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:  
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov bola 100%. Všetci majú odbornú spôsobilosť.  
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ (CVČ):  
 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 
Vzdelávanie 

ukončilo 
Vzdelávanie 

trvá 
Vzdelávanie začalo 

Uvádzanie do praxe 0 0 0 0 

kontinuálne  0 0 0 0 

Špecializačné inovačné 0 0 0 0 

Špecializačné kvalifikačné 1 1 0 0 

Vzdeláv. ved. pedag. zamest.  0 0 0 0 

 
Vo vzdelávaní zamestnancov Centrum využívalo vzdelávaciu ponuku a metodickú pomoc 
MPC Bratislava a iných organizácií.  
 
V školskom roku 2013/2014 boli naplánované vzdelávania inovačné, avšak pre nenaplnenosť 
sa neotvorili. Tieto úlohy neboli podľa plánu splnené.  
Mimoriadne ocenenia PZ CVČ Klokan:  
V CVČ neboli udelené žiadne mimoriadne ocenenie zamestnancom.  
 
Mimoriadna reprezentácia PZ CVČ na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach:  
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1. Ocenenie za reprezentáciu na medzinárodnej súťaži v nemeckom jazyku, vyhlasovanej 
Ministerstvom rodiny, detí, mládeže, kultúry a športu Westfálska, z Dusseldorfu dostala Jana 
Barboríková so svojimi zverencami z CVČ. 
2. Úspešne ohodnotená choreografka tanečnej skupiny M. A. G. získala na celoslovenskej 
nezávislej súťaži moderného a módneho tanca TOP DANCING 2013 v Topoľčanoch druhé 
miesto v hip-hop choreografii juniorov a ocenenie za najlepšiu hudbu v kategórii juniori, v tej 
istej súťaži. 
 
Nepedagogickí zamestnanci (NZ) k 15. 9. 2013 

CVČ 

Fyzick
ý počet 

NZ.  
 

Z toho 
fyzický počet 
zamestnancov

, ktorí 
vykonávajú v 
 základnom 
úväzku viac 

kumulovanýc
h pracovných 
činností 

Počet NZ. 
, ktorí 

pracovali 
na kratší 

prac. 
úväzok 
ako je 

základný 
úväzok 

Počet NZ, ktorí 
pracovali na 

vyšší 
pracovný ako 
je základný 

úväzok 

Počet NZ, ktorí 
pracovali na 

dohodu 
o vykonaní 
práce alebo 
činností 

 3 1 1 0 3 

 
Údaje o počte NZ školy/ŠZ k 30. 6. 2013 

CVČ 
Fyzick
ý počet 

NZ 

Z toho 
fyzický 

počet NZ, 
ktorí 

vykonávaj
ú v 

 základno
m úväzku 

viac 
kumulova

ných 
pracovnýc
h činností 

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

základný 
úväzok 

Počet NZ, ktorí 
pracovali na 

vyšší 
pracovný ako 
je základný 

úväzok 

Počet NZ, ktorí 
pracovali na 

dohodu 
o vykonaní 
práce alebo 
činností 

 3 1 1 0 3 
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IV. Údaje o aktivitách, ktoré organizovalo CVČ v školskom roku 2013/2014  
 
Názov aktivity Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Otvorenie roka v Detskom 
parlamente BA IV 

32 Voľby, plány, prezentácie vízií reprezentantov  
školských parlamentov obvodu Ba IV 

Michal Kaščák a svetový 
festival Pohoda 

32 Stretnutie s naším špičkovým manažérom  
organizované Detským parlamentom BA IV - 
spoznanie zákulisia multižánrového prostredia  

Hallowen v cukrárni  Tima                    83 Nevšedné výtvarná dielňa detí i rodičov spojená 
s oslavou sviatku 

Vianoce v ateliéri -          
predvianočné tvorivé dielne  

30 Pripraviť, vyrobiť a prekvapiť najbližších 
vlastným výrobkom pod vianočný stromček 

Vianočné posedenia a beseda 
DP so včelármi   

28 Spoznávanie činnosti včelárov a problémov s 
včelárstvom na Slovensku a význame včiel pre 
život na našej planéte 

Divadelné Vianoce 66 Stretnutie, ktoré prináša radosť, humor a 
rozprávanie o divadle  

Vianočný turnaj v basketbale 15 Súťaživé popoludnie družstiev o ceny 
Novoročný futbalový turnaj  15 Súťaž o novoročnú odmenu 
Keramický víkend  18 Objavujeme čo skrýva hlina a ako získať 

zručnosť v tvorbe keramických výrobkov 
Stretnutia s právnikom a 
policajtom 

54 O zákonoch a ich porušovaní  

Klokan na Slovan 48 Autentický zážitok so stretnutím s hokejistami 
Jarné prázdniny s Klokanom 16 Interaktívne hry a tvorivé aktivity prežité v CVČ 

s kamarátmi priateľskej atmosfére 
Návšteva parlamentu SR 25 Spoznali sme prácu našich politikov 
 Karneval na ľade 50 Veselá jazda detí na ľade a súťaž s maskami, 

ktoré ukázali korčuliarsku zručnosť 
Turnaj o pohár MDD deti  
vs rodičia 

28 Oslávili sme hravo deň detí športom, v súťaži s 
rodičmi 

Vernisáž, výstava výtvarných 
diel v záhrade 

54 Prezentácia tvorivosti detí z výtvarných krúžkov 
a rozlúčkové posedenie s rodičmi 

Hokejbalový turnaj,  
deti vs rodičia 

25  Spoznávať, športovať a objavovať krásy prírody  

Fórum interpretov - 
víťazovpostupových saží a 
olympiád 

164 Multižánrový program umožnil objavovať v 
umeleckom prednese, invenčnej rétorike a 
hudobno - speváckom prejave inšpiratívne 
roviny a netradičné pohľady na synergiu v 
umení 

Ukončenie roka rozlúčka 
pred prázdninami  s 
táborníkmi i výtvarníkmi... 

56 Záver školského roka s členmi záujmových 
útvarov CVČ 

Víkend na koňoch                             20 Účastníci sa oboznámili s náročnou prácou 
okolo koní  

Výtvarné dielne Tvoríme v 
Klokane                      

11 Získanie zručnosti vo výtvarných technikách 
engobovanie, abstraktná maľba, modelovanie z 
hliny a točenie na hrnčiarskom kruhu 
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Tvorivý výtvarný tábor 
Prejav sa 

15 Priateľstvo a dobro prepojené s vnímaním 
umenia a fantázie - v kresbe, soche, keramike 
 

Letná ninja akadémia  6 Od ovládania sa k zručnosti až sebaobrane 
Letné všeličo 9 Výtvarné výmysly, návšteva galérie, múzea a 

športové hry s výletmi naplnili zmysluplne 
voľný čas prázdnin  

Kloki tábor Čertov 10 Hry v prírode, športové súťaže a pobyt v prírode 
s poznávaním krás Slovenska   

Hráme divadlo pre deti                                  60 Deti objavili pomocou hier ako vzniká divadlo  
Tajomstvá Sandbergu  19 Deti objavovali dávnu minulosť planéty  
 
Predmetové olympiády (obvodné kolá) v koordinácii CVČ: PODPORA TALENTOV 
  
Názov aktivity Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Matematická olympiáda  Z5-Z9 141 
Pytagoriáda                      P3-P8 158 

Olympiáda z fyziky          E-F 17 
Chemická olympiáda        Dz 13 
Geografická olympiáda      116 
Biologická olympiáda 32 
Olympiáda v nemeckom jazyku 7 
Olympiáda v anglickom jazyku 26 
Olympiáda slovenskom jazyku 
a literatúre  

12 

Olympiáda v dejepise  47 

Aktivity podporili rozvoj talentov detí 

 
Postupové súťaže (obvodné kolá) 
 
Názov aktivity Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Šaliansky Maťko – prednes 
slovenskej povesti 

13 

Hviezdoslavov Kubín – 
umelecký prednes poézie 
a prózy 

86 

Štúrov Zvolen – rétorika 
a interpretácia textu 

10 

Slávik Slovenska – interpretácia 
ľudovej piesne 

27 

Súťaže podporili záujem o interpretáciu 
umeleckého slova, tvorivý prejav v rétorike a 

interpretáciu slovenskej ľudovej piesne 

 
Športové súťaže (obvodné kolá) SAŠŠ 
   
Názov aktivity Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Basketbal chlapci, dievčatá 110 
Hádzaná  chlapci, dievčatá -98 
Vybíjaná  chlapci, dievčatá  78 

Deti preukázali v súťažiach veľký záujem 
o športovanie  
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Volejbal   chlapci, dievčatá 48 
Florbal                          chlapci, dievčatá 205 
Atletika chlapci, dievčatá 187 
Stolný tenis                  chlapci, dievčatá  60 
Cezpoľný beh      64 
 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa CVČ zapojilo 
Názov aktivity Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity  

Vianočné dielne v prostredí 
bratislavskej radnice 

...  Darčeky vyrobené vlastnými rukami urobia 
radosť deťom aj rodičom ( prezentácia CVČ) 

Zaujatí krásou: 
dokumentárna fotografia, 
úžitkové umenie, keramika  

29 Interaktívne objavovanie tém a inšpirácie vo 
výtvarných žánroch umelcov ako zdroj pre 
vlastnú tvorbu detí 

Bratislava pre všetkých - dni 
otvorených dverí samosprávy 
hl. nesta Bratislavy 

... Prezentácia CVČ s tvorivými aktivitami na 
celomestskom podujatí pre deti a verejnosť  

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

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová 
skupina 

Termín začatia 
realizácie 
a ukončenia 
realizácie 

MŠVVŠ SR 
 

ORION  FLORBAL 
CUP 
 

Aktivizovať deti ZŠ/G 
k rozvíjaniu pohybovej 
kultúry  

I.–V. 2014 

Ministerium mit 
Familie, Kinder...  

Schuler Begegnung 
mit OstEuropa 

Rozvíjanie jazykovej 
kultúry v nemeckom 
jazyku a konverzácii u detí 
ZŠ/G 

I.–V. 2014 

MŠVVŠ SR JEDNOTA 
FUTBAL CUP 
 

Vzbudiť záujem o malý 
futbal u detí ZŠ/G 

I.–V. 2014 

Mc“Donalds Futbal Aktivizácia detí k 
populárnemu športu 

IV. 2014 

Slovenskí včelári 
 

Včelárstvo ochrana       Ako (za)chrániť  
slovenské včelárstvo- 
zapojenie detí do 
zaujímavej aktivity 

I. -VI. 

 
 
Dosiahnuté ocenenia v súťažiach  
1. Diplomy a vecné ceny ministerky Porýnia – Vestfálska v rámci reprezentácie európskeho 
projektu v nemeckom jazyku boli udelené deťom CVČ. 
 
2. Tanečná skupina M. A. G. získala na celoslovenskej nezávislej súťaži moderného a 
módneho tanca TOP DANCING 2013 v Topoľčanoch druhé miesto v hip-hop choreografii 
juniorov a ocenenie za najlepšiu hudbu v kategórii juniori, v tej istej súťaži. 
Komentár 
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Príležitostná činnosť obsahovala  aktivity, ktoré lákajú deti i mládež v voľnom čase. Bola  
realizovaná v zmysle Plánu činnosti na školský rok 2013/2014. Ponúkala deťom a mládeži 
témy, ktoré oslovovali rôzne cieľové skupiny.  CVČ voľného času zabezpečovalo počas 
školského roka aktívny oddych, rekreačnú činnosť, prevenciu drogových závislostí 
a negatívnych prejavov detí a mládeže zaujímavými formami z každej oblasti svojej svojej 
činnosti. Svojimi aktivitami motivovalo všetky vekové kategórie k záujmu o zdravý životný 
štýl a zmysluplné prežitie voľného času.  
Veľkému záujmu sa tešila tradičná prezentácia celoročnej činnosti krúžkov a klubov. Na 
verejnosti  prezentovala svoju činnosť tanečná skupina M. A. G., v tímovej tvorbe si 
vyskúšali svoje schopnosti mladé choreografky mladé choreografky, členky skupiny 
Fandango i šermiarske divadlo.  
TS MAG  vystupovala na podujatiach Bratislavy a na tanečných festivaloch TOP DANCING 
Topoľčany. Prezentovali svoju činnosť na vystúpeniach pre rodičov a blízku verejnosť. 
Patchwork klub vystavoval s veľkým ohlasom svoje práce v DK Dúbravka.  
Výtvarné aktivity boli realizované v interiéroch a exteriéroch CVČ a v priestoroch iných 
organizácií. Divadlo Úsmev prezentovalo svoj program pre deti onkologických ochorení i pre 
teenagerov i na Kultúrnom lete.  
Záujem verejnosti naďalej vzbudzovali ojedinelé kluby: klub Patchwork, teatro Ferdinand, 
klub Sova,  ako aj tradičné modelovanie z hliny a točenie na hrnčiarskom kruhu.. Okrem 
tradičných klubov–šachu, futbalu, hokejbalu zaujala lukostreľba.  
Deti a mládež oslovili verejnosť výtvarnými aktivitami aj na Vianočných dielňach. Účastníci 
si prezreli ich výtvarné práce na výstave v CVČ. Ľudové zvyky a tradície boli v ponuke CVČ 
zastúpené v podujatiach a činnosti krúžkov: hrnčiarstvo, keramika a klube Sova.  
S ľudovými zvykmi a tradíciami sa mohli deti a mládež oboznámiť počas vianočného obdobia  
pri pečení vianočných medovníkov, na tematických podujatiach spojených s vyhotovovaním 
vianočných ozdôb a výzdoby s vianočnými symbolmi. Vyvrcholenie bolo v posedení pod 
jedličkou. Podujatia výtvarných krúžkov, keramických a hrnčiarskych prác, boli tematicky 
zamerané na hodnoty, ktoré prinášajú sviatky pokoja a mieru. V období Vianoc sa uskutočnili 
stretnutia klubov, na ktorých si deti i mládež odovzdávali výrobky a darčeky, čo umocnilo 
vianočnú atmosféru medzi rovesníkmi. Pri príležitosti vianočných sviatkov boli organizované 
športové turnaje a stretnutia.  
Veľkonočné sviatky oboznamovali svojou tematikou deti, mládež aj dospelých o tradíciách, 
výtvarné aktivity boli zamerané na jarné maľovanie vajíčok a ďalšie výtvarné prejavy detí. 
Súčasťou tejto činnosti boli prezentácie, výstavky.  
Kľúčovou súčasťou činnosti CVČ je práca s talentovanými deťmi a  koordinácia obvodných 
kôl predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží. Vrcholným podujatím 
je fórum interpretov - víťazov postupových súťaží, na ktorom prebieha okrem interpretácií 
tvorivá diskusia účastníkov k tematike súťaží. 
V športovej činnosti zaujalo podujatie Karneval na ľade, ktoré malo mimoriasdny úspech 
medzi deťmi i rodičmi. Inšpirovalo k  turnaju detí s rodičmi k MDD.          
V rámci športových aktivít sme sa zamerali na tradičné aj netradičné športové podujatia; 
turnaje vo futbale pre mladších žiakov v hokejbale a floorbale. Súčasne sa odstraňovali 
generačné bariéry tým, že sa s deťmi  zapájali do športovania aj rodičia, alebo starí rodičia.  
Aj tento rok kooperoval Detský parlament BA IV so školskými parlamentmi obvodu a 
participoval na živote mestských častí aj mesta Bratislavy. Mimoriadny ohlas mala návšteva 
Parlamentu SR, kde mali deti možnosť nahliadnuť do práce politikov. V závere roka sa 
podieľal na príprave projektu Pillow fight. Organizácii turnaja vo vybíjanej.   
 
Poradenská a metodická pomoc  
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boli poskytované deťom a učiteľom, študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie 
a vysokoškolským študentom zaoberajúcim sa pedagogikou voľného času, priebežne počas 
školského roka. Pomoc poskytovali pedagogickí zamestnancami Centra i členovia komisií–
lektori pre príslušnú oblasť.  
Interní pracovníci metodicky usmerňovali najmä začínajúcich vedúcich záujmových útvarov 
a metodicky pôsobili spoločne s lektormi a členmi komisií a porôt vo vzťahu ku ZŠ obvodu.  
 
 
V. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v CVČ 
 

V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná v CVČ Klokan žiadna inšpekčná činnosť 
Štátnou školskou inšpekciou (Školské inšpekčné centrum Bratislava).  
 
 
VI. Údaje o výsledkoch finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom 
mestského kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy v CVČ 
 
V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola v CVČ . 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ 
 
Materiálno-technické vybavenie je na nezmenenej úrovni, z dôvodu šetrenia finančných 
prostriedkov rozpočtu. Zloženie záujmových útvarov je podmienené aj priestorovými 
a personálnymi podmienkami. Jednotlivé druhy činnosti sa realizovali v priestoroch budovy 
na Peknikovej ul. č. 2 v Dúbravke a v malej a veľkej telocvični na Batkovej ulici v Dúbravke. 
V budove na Peknikovej ul. č. 2 máme k dispozícii 8 miestností pre činnosť s deťmi:  
 tanečné sály: 1 
 dielňa: 1 
 vypaľovacia pec s hrnčiarskym kruhom: 1 
 spoločenská sála: 1 
 výtvarné ateliéry: 2 
 stolnotenisová miestnosť: 1 
posilňovňa: 1  
 
V budove na Batkovej ulici sú k dispozícii dve telocvične pre potreby športových krúžkov 
CVČ v pevne stanovených časoch a v zmysle zmlúv z Magistrátom hl. mesta.  
Tieto priestory by centrum dokázalo viac využiť pre svoju činnosť, keby bolo možné 
umiestniť do malej telocvične zrkadlá pre tanečné súbory. CVČ by pomohla vlastná 
telocvičňa, nakoľko je odkázané pri poskytovaní na zriaďovateľa, využívajúceho telocvičňu 
na komerčné účely. CVČ využívalo na niektoré podujatia – predmetové olympiády, 
postupové súťaže, športové súťaže, priestory základných škôl obvodu, ZUŠ, Dom kultúry 
v Dúbravke a výstavné priestory iných inštitúcií. Centrum si sponzorsky zabezpečuje niektoré 
materiály k tvorbe v oblasti výtvarných aktivít, propagačnú činnosť a  na odmeny súťažiacim 
na podujatiach.  
Budova nutne potrebuje plošnú rekonštrukciu fasády a čiastočnú opravu strechy. Vlastná 
kotolňa by vyriešila neúmerné náklady na vykurovanie.  
 
VIII. Údaje o finan čnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ 
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Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti CVČ – z rozpočtu zriaďovateľa:  
Mzdy: 67 300,- € 
Náklady na prevádzku a odvody: 89 600,- € 
Príjmy: 11 000,- € 
Spolu: 156 900,- € 
 
Finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu:  
– za vzdelávacie poukazy: 466,- € 
– na olympiády a postupové súťaže: 2963,- € 
– na športové súťaže: 1560,- € 
 
 
IX. Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na rok 2013/2014 
a vyhodnotenie ich plnenia 
 
Prvý zámer Centra, vytvoriť reprezentatívny, variabilný priestor pre Detský parlament 
Bratislava IV.  
Cieľ nesplnený.  
  
Druhý zámer pod názvom: Priestor a Čas – Centrum Ateliér tvorivosti realizovali všetky 
vekové kategórie členov výtvarných krúžkov a klubov. Ich výtvarné riešenia priestorov, 
 práce, vernisáž a výstavy boli uskutočnené v interiéroch. Výtvarné workshopy i činnosť s 
deťmi sa diali aj v exteriéroch Centra. Podujatia mali tvorivú atmosféru. Na pretvorení 
posilňovne sa podielali členovia klubu.  
Cieľ sa priebežne plní.  
 
Tretí zámer s názvom: To sme my – bol realizovaný propagačnými formami – zverejňovaním 
propagačných materiálov o činnosti Centra pred vstupom do areálu a inštalovaním 
propagačných panelov, výrobou propagačných materiálov plagátov, letákov a letáčikov 
vyrobených pracovníkmi CVČ a v tlačiarenských firmách. Upútavací charakter propagácie 
narušila zmena názvu CVČ, pričom bol z náýzvy vypustený symbol CVČ Klokan. V tejto 
dobe je vyhlásená súťaž o vytvorenie nového loga CVČ. Bude pozmenená aj maľba na 
priečelí budovy. Priebežne bola kultivovaná zeleň v exteriéroch územia Centra.  
Cieľ plnený priebežne.  
 
Štvrtý zámer s názvom: Nakuknite... sa realizoval v krúžkoch. Do činnosti sa zapájali 
záujemcovia „neprebudení, nerozhodní“, ktorí si vyskúšali aktivity z ponuky Centra. Možnosť 
„nakuknutia“ im umožňuje komunikovať s pedagógmi a členmi krúžkov. Súčasne sme čerpali 
inšpiráciu z ich spätnej väzby a reagovali sme na nové návrhy.  
Cieľ splnený formou streetworkera.  
 
 
X. Oblasti, v ktorýchCVČ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť v rátane návrhov opatrení  
 
Silné stránky:  
– vytváranie a ponúkanie aktivít prostredníctvom pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch 
a kluboch s cieľom zmysluplného využívania voľného času detí, mládeže a dospelých, 
– poskytovanie možností k plnohodnotnému využívaniu voľného času počas víkendov 
a prázdnin, 
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– realizácia podujatí jednorazových, cyklických a tiež už tradičných k aktuálnym 
príležitostiam, 
– spolupráca s mestskými časťami v rámci športových súťaží, kultúry a umenia, 
– záujem základných škôl a verejnosti o naše jednorazové podujatia, 
– všetka činnosť je prevenčnou činnosťou voči negatívnym javom spoločnosti (kriminalita, 
drogy). 
 
Slabé stránky:  
– nutné vytváranie a ponúkanie aktivít prostredníctvom pravidelnej činnosti v záujmových 
útvaroch, 
– nedostatok finančných prostriedkov na propagáciu činnosti, na zabezpečenie kvalitnejších 
materiálov na krúžky a na obnovu a rekonštrukciu budovy, 
– vysoké náklady na prevádzku budovy. 
 
Príležitosti: 
– rast počtu ponúk, 
– vznik  nových záujmových skupín, 
– podpora činnosti klientov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
– možnosť rozvrhnutia vlastných časových dotácií krúžkov, 
– možnosť uplatniť individualitu osobnosti a vlastných tvorivých nápadov, 
– zosúladenie záujmu regiónu a požiadaviek škôl o požadované vzdelávania a aktivity, 
– vypracovanie vhodných projektov na získanie finančných prostriedkov. 
 
Riziká: 
– nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy a dvora, 
– hospodárska recesia, 
– nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, 
– problémy s obnovou pedagogického zboru, 
– nedostatočný záujem cieľovej skupiny o ponúkané aktivity, 
– nedôverčivý postoj verejnosti k lacným krúžkom, 
– rozhodovanie rodičov o umiestnení dieťaťa do krúžku podľa zamestnania rodičov 
a bydliska prarodičov, 
– konkurencia súkromných krúžkov – prestíž. 
 
Centrum voľného času je obmedzované legislatívou, či už na úseku zamestnancov (zákonník 
práce, školský zákon, zákon o pedagogických zamestnancoch, alebo na úseku finančnom 
(VZN o poplatkoch za činnosť, nedostatok finančných prostriedkov na činnosť a prevádzku 
budovy).  
 
  
XI. Ďalšie informácie o CVČ 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v centre voľného času 
 
Upratovanie je zabezpečené vlastnou upratovačkou denne. Hygienický štandard zariadenia 
bol počas školského roka na dostatočnej úrovni. 
 
2. Spolupráca CVČ 
 
2.1. Spolupráca s rodičmi detí 
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Vzájomné vzťahy medzi CVČ, deťmi, rodičmi a sú štandardne dobré. Centrum akceptuje 
pripomienky rodičov i verejnosti. Rodičia spolupracujú s Centrom na podujatiach. 
Dobrovoľne sa zúčastňujú ako dozor na podujatiach, ktoré si vyžadujú pomoc. Sú zastúpení 
v Rade CVČ. Pomáhajú v niektorých druhoch činnosti aj materiálnym zabezpečením. Radi sa 
zúčastňujú priamo na činnosti a komunikujú s deťmi o jej obsahu.  
Pracovníci Centra sú počas celého roka v kontakte s rodičmi detí, ktoré navštevujúci krúžky,  
poskytujú im informácie o činnosti. a snažia sa spoločne vytvárať atmosféru porozumenia.  
 
2.2. 
Centrum spolupracovalo na veľmi úspešných podujatiach organizovaných inými 
organizáciami. Členovia tanečných, výtvarných a ďalších krúžkov účinkovali na podujatiach 
mestských častí a veľkých podujatiach Bratislavy. Úzko spolupracovalo so ZŠ a gymnáziami. 
Skvalitňovalo propagáciu všetkých druhov činností a prezentáciou svojej činnosti na 
verejnosti si posilňovalo svoju pozíciu v mestských častiach obvodu Bratislava IV i na území 
Bratislavy. Centrum  kooperovalo s  Magistrátom Hl. mesta Bratislavy, s Obvodným 
školským úradom, Miestnymi úradmi Dúbravky, Karlovej Vsi, Devínskej Novej Vsi, Lamača 
a Devína, Záhorkou Bystricou, Pedagogickou a sociálnou akadémiou v Dúbravke a Domom 
kultúry v Dúbravke. Pri zabezpečení podujatí centrum materiálne podporili OKAT, 
SLOVART, McDonalds a ďalšími organizácie.   
Deti zo ZŠ mestských častí Dúbravka, Karlova Ves, Devínska Nová Ves, Lamač, Devín 
a Záhorská Bystrica reprezentujú svoju školu aj Mestskom parlamente Bratislavy. Na pôde 
Detského parlamentu rezonujú také závažné spoločenské témy ako drogy a šikanovanie na 
školách.  
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času, Gessayova 6 v Bratislave 

za školský rok 2013/2014 
 

 
I. Základné informácie o ŠZ 
 
a) Identifika čné údaje 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
Názov školy:    Centrum voľného času 
Adresa:            Gessayova 6, 851 03 Bratislava 
Kontakty: 

tel.:    02/62315979 
www :   www.cvcgessayova.eu 
e-mail:   riaditel@cvcgessayova.eu  

 
b)Vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia 
Meno riaditeľa:           Mgr. Alžbeta Varjúová 
Volebné obdobie: do 30.6.2014  
Meno riaditeľa :          Mgr. Katarína Búliková 
Volebné obdobie :      od 1.7. 2014       
Ďalší vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia s určením ich funkcie: 
Mgr. Katarína Búliková , zástupca riaditeľa                  do 30.6.2014 
Mgr. Oľga Švecová , zástupkyňa riaditeľa                    od 1.9.2014  
 
c) Údaje o rade školy  
Mgr. Oľga Švecová    delegovaná za pg. zamestnancov , predseda rady  
Anna Dyttertová        delegovaná za zriaďovateľa 
Mgr.  Jana Panáková  delegovaná za zriaďovateľa 
Mgr. Zuzana Miškolci delegovaná za rodičov 
Peter Danihel              delegovaný za rodičov 
Mgr. Eva Burdíková   delegovaná za pedagogických zamestnancov 
Zuzana Kissová          delegovaná za nepedagogických zamestnancov 
 
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom  roku 2013/2014: 
 
10.10.2013 
                - Otvorenie 
                - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za šk. rok 2012/2013 
                - Výchovnovzdelávací program CVČ na šk. rok 2013"2014 
                - Výchovný program CVČ na roky 2013-2017 
                - Informácia o letnej činnosti za rok 2013 
                - Informácia o plnení rozpočtu 
                - Návrh plánu práce Rady školského zariadenia CVČ 
                - Rôzne, diskusia 
   
 19.2. 2014  
                 - Otvorenie 
                 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok 2013/2014 
                 - Informácia o čerpaní rozpočtu za I. polrok 
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                 -Priebežné hodnotenie činnosti Rady CVČ 
                 -Príprava volieb na post riaditeľa CVČ - organizačné zabezpečenie 
                 -Elokované pracoviská - informácia 
                 -Rôzne, diskusia   
 
 6.5. 2014   
                 - Otvorenie 
                 - Informácia z otvárania obálok na Magistráte hl. mesta 
                 - Oboznámenie sa s priebehom vykonania volieb, s materiálmi o kandidátke a jej  
                   projektom   
                 voľba zapisovateľa a overovateľa 
                 Voľba predsedu volebnej komisie 
                 Otvorenie výberového konania, samotná realizácia 
                 Vypracovanie správy a vyhlásenie výsledku 
 
19.6. 2014 Program taký istý - II. kolo s 2 uchádzačmi, jednohlasne komisia vybrala 
                  Mgr. Katarínu Búlikovú 
                 Po ukončení Rada pokračovala riadnym zasadnutím s bodmi 
                 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ 2013/2014 s tým, že sa priebežne                                                            
doplní o letnú činnosť a skompletizuje 
                 - Informácia o čerpaní rozpočtu 
                 - Pripravenosť letnej činnosti 2014 
                 - Príprava nového šk. roka 2014/2015 
                
 
d) Iné poradné orgány riaditeľa CVČ 
    Pedagogická rada CVČ 

- 14.2.2014  Vyhodnotenie plnenia plánu výchovnej činnosti za 1. polrok  školského roka 
2013/2014 

- 25.6.2014 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ... okrem letnej prázdninovej 
činnosti, doplniť po skončení  

-                    Schválenie plánu letnej činnosti        
 
 
II. Údaje o žiakoch školy/deťoch ŠZ  
(K termínom 15. 9. 2013 a  k 30. 6. 2014)  
Školský rok začalo 657 detí a 49 mládeže v 61 útvaroch. Počet účastníkov v priamej činnosti 
sa počas roka menil. Niektoré ZÚ sme pre nerentabilnosť zrušili, resp. ponúkli účastníkom 
inú činnosť , v inom ZÚ. Taktiež pokračovala činnosť v ZÚ v elokovaných pracoviskách v ZŠ 
Budatínska a Nobelovo námestie. Začali sme činnosť v elokovanom pracovisku v ZŠ s MŠ 
Vývojová v Rusovciach . V 2.polroku sme otvorili nový ZÚ Petržalské divadlo mladých, 
ktoré sa prezentovalo aj počas Bratislavy pre všetkých i našich podujatí. Školský rok ukončilo 
616členov.                                                                                                                                                         
Zníženie počtu členov všeobecne  je spôsobené odmietnutím MÚ Petržalka s vytvorením 
elokovaných pracovísk v MŠ, čím sa výrazne znížil počet zapísaných detí. 
 
 
 
 
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ) 
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Vyhodnotenie a komentár 
 
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie 
(novozaložené oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2013/2014) 
Vyhodnotenie a komentár 
 
 
III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy/ŠZ 
V školskom roku pracovalo 8 interných pg. zamestnancov, 4 nepedagogickí zamestnanci a 15 
pedag. zamestnancov na dohodu. Prepočítaním bolo pedagogických zamestnancov 10 
a nepedagogických 3,2 zamestnanca. 
K 31.8.2014 rozviazali pracovný pomer 2 pedagogické zamestnankyne. 
Letnú činnosť zabezpečovalo 14 pracovníkov na dohodu spolu s internými zamestnancami. 
Znížil sa počet pg. zamestnancov na dohodu v pravidelnej činnosti, nakoľko nám neboli 
povolené elokované pracoviská v MŠ, kde sa realizoval dlhodobý projekt práce s hlinou.  
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Všetci pedagogickí zamestnanci zodpovedajú kvalifikačným predpokladom, majú príslušné 
pedagogické a odborné vzdelanie na výkon. 
 
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ(CVČ): 
Pedagogickí zamestnanci začali využívať ponuku MPC Bratislava, ktoré konečne zaradilo 
vzdelávania aj pre vychovávateľov, pretože takto sú zaradení pedagogickí zamestnanci CVČ, 
hoci majú vzdelanie ako učitelia. MPC ponúklo mnoho inovačných a aktualizačných foriem 
vzdelávania avšak niektoré neboli v tomto školskom roku otvorené pre vysoký počet 
záujemcov a na otvorenie ďalších už MPC nemalo kapacity.  Preto niektoré vzdelávania 
neboli ešte zrealizované a zamestnanci čakajú na pozvánky na začiatok toho ktorého 
vzdelávania. Všetky vzdelávania boli schválené vedením CVČ, pokiaľ niekto mal záujem 
o také vzdelávanie, ktoré nesúvisí bezprostredne s výkonom práce, musel ho absolvovať vo 
svojom voľnom čase. 
 
Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ (CVČ): 
Mgr. Varjúová bola ocenená  primátorom Bratislavy pri príležitosti odchodu do dôchodku za 
celoživotnú prácu v oblasti mimoškolských aktivít. 
 
Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ (CVČ) na celoštátnych alebo medzinárodných 
podujatiach: 
PZ CVČ nereprezentovali na žiadnych celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach. 
 
IV. Aktivity školy/ŠZ 
 
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, ktoré 
organizovala škola/ŠZ v školskom roku 2013/2014 
Centrum v školskom roku uskutočnilo 138 podujatí príležitostnej činnosti s celkovým počtom 
5435 účastníkov, z toho 4276 účastníkov do 15 rokov. Centrum je koordinátorom 
a organizátorom postupových predmetových i športových súťaží. Okrem toho pravidelne 
organizujeme veľmi obľúbené a žiadané tematické Tvorivé dielne, ktorých sa zúčastňuje veľa 
detí ale i rodičov. Obľubu si získal Tekvicový deň cez jesenné prázdniny, tematické 
popoludnia v Mama klube ako Pirátska párty, Mikuláš v klube, každoročná Záhradná 
slávnosť vždy s inou tematikou – t.r. vyhlásenie zbierky kníh. 
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Údaje o aktivitách, do ktorých sa centrum zapojilo  
Centrum sa prezentovalo v rámci Bratislavy pre všetkých a taktiež sme sa zapojili aj do 
Vianočných dielní v Justiho sieni, aktívne sme sa zúčastnili aj Živého námestia, kde sme 
inštalovali práce detí. Boli sme opäť spoluorganizátormi PENALTY-futbalový turnaj žiakov 
v rámci Dní Petržalky(pôvodne akcia CVČ) 
 
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy/CVČ 
 
Projekty prostredníctvom RZ pri CV Č 
Vyzývateľ na 
predkladanie projektu, 
resp. vlastný projekt 
školy/CVČ 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín začatia 
realizácie a 
ukončenia 
realizácie 

Magistrát hl.mesta SR Spolu to dokážeme Leto, zbierka kníh, deti v LT Júl 2014 

 Remeslo má zlaté dno Remeselné dielne, deti  Apríl-jún 2014 

 Leto v CVČ Výlety za remeslami a históriou 
deti v LT 

Jún-júl 2014 

 Nauč sa zachrániť život 
Táborové všeličo 

Oboznámenie so záchranným 
systémom, deti v LT 

Júl 2014 

    

    

    

    

Prostredníctvom RZ sú každoročne tvorené projekty predovšetkým na letnú prázdninovú 
činnosť ale i na činnosť počas roka. Všetky projekty sa zrealizovali, v tomto roku boli 
schválené všetky projekty v celkovej hodnote 2 850,- €. Pomohli skvalitniť našu činnosť 
a možnosťou úhrady niektorých výdavkov z projektu nemusíme zvyšovať poplatok za 
týždňový turnus. Tieto činnosti – tábory, tvorivé dielne , na ktoré orientujeme projekty, sú 
veľmi obľúbené a žiadané. V lete sme odrekreovali v 18 formách 435 detí aj za pomoci 
projektov. 
 
  
V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
Inšpekcia bola vykonaná v termíne od 19.5. do 23.5. 2014 a 27.5. 2014. Predmet školskej 
inšpekcie : Podmienky a výchovno-vzdelávacia činnosť v centre voľného času. 
Záver: 
     Riaditeľka a zástupkyňa riaditeľky CVČ spĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky na 
výkon riadiacej funkcie. Výchovný program, podľa ktorého sa uskutočňovala výchovno-
vzdelávacia činnosť, bol vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi štátneho vzdelávacieho 
programu, bol prerokovaný v pedagogickej rade a v rade školského zariadenia. Ciele 
a špecifické úlohy školského zariadenia boli zamerané na podporu všestranného rozvoja 
osobnosti detí a mladých ľudí, usmerňovanie rozvoja ich záujmov a zmysluplné využívanie 
ich voľného času. Súčasťou dokumentu boli výchovné osnovy a výchovný plán pre jednotlivé 
tematické oblasti výchovy. Plán práce obsahoval konkrétne úlohy a aktuálne prílohy. Školský 
poriadok bol zverejnený a vypracovaný v súlade s právnymi predpismi. Rozvrh týždennej    
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činnosti bol aktuálny, obsahoval všetky potrebné údaje. Triedne knihy boli vedené na 
predpísaných tlačivách, zápisy v nich boli aktuálne. Kontrolované rozhodnutia vydané 
riaditeľkou CVČ boli v súlade s právnymi predpismi. 
     Na všetkých sledovaných činnostiach vládla príjemná pracovná atmosféra, prístup 
vedúcich k deťom a žiakom bol priateľský a akceptujúci. Deti pri práci priateľsky 
komunikovali navzájom medzi sebou, prejavovali pozitívny vzťah ku zvieratkám, 
prezentovali osvojené praktické zručnosti, prejavovali radosť pri tanci a súťaživosť pri 
športových činnostiach, prezentovali výsledky svojej činnosti na výstavkách a súťažiach. 
V rozhovoroch vyjadrili záujem o činnosť v ZÚ, pokladali ju oveľa pútavejšiu ako v škole. 
Priestorové a materiálne podmienky umožňovali realizovať plánované činnosti. Pravidlá 
bezpečnosti a ochrany zdravia boli dodržané. 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie 
Štátna školská inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje 
toto opatrenie : 
Odporúča 

- Realizovať kontrolnú činnosť v ZÚ internet klub so zameraním na dôsledné plnenie 
tematického plánu 

- Aktualizovať výchovný program 
 
 
VI. Výsledky  finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského 
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v CVČ 
Následná finančná kontrola na plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, 
zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami, vykonanou v roku 2011 . 
Záver:  
Následnou finančnou kontrolou plnenia prijatých opatrení nebolo zistené porušenie 
dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov. 
 
 
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy/CVČ 
             CVČ vykonáva svoju činnosť v budove na Gessayovej ul.6 a v budove na Hrobákovej 
ul.5., využíva aj priestory dvora a záhrad oboch objektov. Krúžky sa realizovali aj 
v priestoroch ZŠ Budatínska , Turnianska, Nobelovo námestie a Rusovce. Plne boli využívané 
aj dve mobilné keramické vypaľovacie pece v elokovaných pracoviskách Budatínska 
a Nobelovo námestie. 
Priestorové podmienky CVČ sa v minulom školskom roku podstatne nezmenili, na záujmovú 
činnosť boli využívané všetky priestory, ktoré máme k dispozícii na  výchovno- vzdelávacie 
programy na PC, výtvarnej, pracovnej výchovy a prírodovedy ( alternatívna forma výučby), 
obvodné súťaže, vlastné podujatia CVČ ( tvorivé dielne, športové turnaje, a pod.).           
V budove na Hrobákovej ulici, zameranej na športové  a pohybové aktivity, je časť priestorov 
na poschodí  prenajatá OZ TOPCENTRUM. Na prízemí je bývalý technický trakt ( pôvodná 
kuchyňa, sklady ) prenajatý občianskemu združeniu KK SPOJE , ktoré v zmysle nájomnej 
zmluvy plánuje prepojenie s budúcou  kolkárskou halou.   
Vzhľadom k tomu, že s nájomcami sú problémy a centrum nedisponuje zamestnancom-
odborníkom, ktorý by sa tejto problematike venoval a pre našu činnosť postačuje menší 
priestor, požiadali sme v auguste 2014 Magistrát hl. mesta SR o odzverenie budovy na 
Hrobákovej 5 a požiadali sme o prenájom nami využívaných priestorov. Toto je v štádiu 
riešenia. 
V priebehu školského roka  sme doplnili vybavenie CVČ o novú učebnú pomôcku – tablet.  
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         Nakoľko náš rozpočet dostatočne nepokrýva naše potreby, využívame na podporu 
činnosti CVČ a materiálno-technické vybavenie krúžkov aj tvorbu projektov.             
           Podporu máme aj zo strany rodičov detí navštevujúcich krúžky (z 2 % z daní ), ako aj 
z grantov a príspevkov sponzorov.   
           Pretrváva však zlá situácia s vonkajšími priestormi - budovy sú  vekom veľmi 
opotrebované, vonkajší plášť oboch budov je popraskaný a schátralý. Tento stav je 
zapracovaný do návrhu  rozpočtu centra na roky 2014 – 2015, zatiaľ je  stav nezmenený. 
           Voľné priestory mimo činnosti CVČ ponúkame na krátkodobé  prenájmy ( Joga,  Kurz 
hravej angličtiny). 
Počas letných prázdnin sa vymaľovalo niekoľko miestností centra za finančnej účasti rodiča-
člena Rady, presťahovali sme niekoľko miestností, urobili sme výmenu za účelom 
skvalitnenia prostredia pre účastníkov činnosti ako aj pracovného prostredia jednotlivých 
zamestnancov. Vymenili sme podlahovú krytinu za plávajúcu podlahu v miestnostiach, kde 
bola veľmi poškodená a hrozilo spôsobenie úrazov. 
 
VIII. Finan čné a hmotné  zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy/ŠZ v roku 
2013 

6. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:                                 230 738,00 € 
7. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :            19 955,90 € 
8. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške :   945,- €  boli použité: 945,-€ 

Na vyplatenie dohôd vedúcich ZÚ 
9. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): 0 
10. Iné finančné prostriedky:     súťaže                                   6 131,00 € 

 
IX. Ciele, ktorý si škola/ŠZ určila v koncepcii rozvoja školy/ŠZ na školský rok 2013/2014 
a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 

� Zabezpečiť výchovno – vzdelávaciu, záujmovú , rekreačnú a športovú činnosť pre 
            deti, mládež a dospelých počas celého roka. 
            V ponuke boli opäť ZÚ, ktoré majú u detí a rodičov dobrú odozvu a je o ne záujem.  

 
� Pokračovať v organizovaní osvedčených a žiadaných aktivít typu tvorivé dielne nielen 

v predvianočnom a predveľkonočnom období 
Okrem tradičných tematických tvorivých dielní sme uskutočnili tvorivé dielne i VŽ 
Rusovce, Turnianska a na požiadanie ZŠ. 

 
� Pokračovať v realizovaní spoločných aktivít detí a rodičov vo voľnom čase v rámci 

Mama klubu, zaviesť tradíciu vo víkendových podujatiach, pokračovať v  klubových 
posedeniach. 
Od 2. polroka bol Mama klub zrušený, pretože  poklesol počet mamičiek do 30 rokov, 
ktoré vyhovovali Vyhláške o centrách voľného času. 
 

� Rozšíriť ponuku výučbových programov (VVP) pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ŠK ako 
formy alternatívneho vyučovania na dopĺňanie, upevňovanie a overovanie vedomostí 
získaných v škole a ktoré nie sú bežné v školách : keramika, ľudové remeslá, 
netradičná výtvarná výchova, starostlivosť o zvieratká, počítačové programy a pod. 
Výchovno-vzdelávacie programy sú u vyučujúcich veľmi obľúbené, pretože ponúkajú 
alternatívu, utvrdenie prebratého učiva a čo je nezanedbateľné, prakticky si deti 
preveria získane vedomosti a získajú nové zručnosti. Najžiadanejšie sú zvieratká, 
keramika a ľudové remeslá 
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� Naďalej koordinovať a podieľať sa na príprave a organizovaní predmetových olympiád  

a postupových súťaží v úzkej spolupráci s ObÚ, ZŠ, SŠ a ostatných 
spoluorganizátorov. 
Veľmi nás mrzí, že každoročne klesá rozpočet na postupové súťaže a predmetové 
olympiády, pretože sa tak okliešťuje práca s talentovanými deťmi. Koordinácia 
a organizácia zo strany centra je vždy zabezpečená, ako i spolupráca so školami.  

 
� Úspešne začať činnosť v elokovaných pracoviskách ZŠ Budatínska, Turnianska, 

Nobelovo nám. a ZŠ s MŠ Vývojová v Rusovciach  
V ZŠ Turnianska sme realizovali plávanie, ale pre nízky počet záujemcov a vysoké 
náklady za prenájom sme túto činnosť ukončili. Máme však spoločný záujem na iných 
aktivitách v prospech detí 
 

� Za účelom skvalitnenia propagácie a informovanosti verejnosti skvalitňovať vzhľad  
web-stránky, pružnejšie aktualizovať informácie,  urobiť ju príťažlivejšou, využiť 
všetky dostupné bezplatné vebhostingy, média a tlač 
Webstránku realizovala naša kolegyňa, ktorá k augustu dala výpoveď. Pretože stránka 
nedosahovala želanú úroveň, hľadáme správcu stránky z radov študentov, ktorí 
pružne budú meniť informácie. Okrem toho vyšiel článok o Zbierke kníh pre 
chudobné deti na východnom Slovensku v Petržalských novinách 
  

� Využívať možnosti na získanie finančných prostriedkov prostredníctvom nových 
projektov na aktivity a metriálno-technické vybavenie. 
Všetky podané projekty boli schválené a prispeli ku kvalite našej činnosti. 
Do rozpočtu na rok 2015 sme dali požiadavku na finančné prostriedky na projektovú 
dokumentáciu na zveľadenie areálu centra 
 

� Prezentovať činnosť CVČ počas podujatí v Bratislave – napr. Bratislava pre všetkých –  
Námestie deťom, Dni Petržalky – PENALTA, tradičný futbalový turnaj žiakov ZŠ  
a MINI penalta prezentáciou činnosti záujmových útvarov na verejnosti 
Všetky plánované podujatia sme absolvovali, navyše sme sa zúčastnili Živého 
námestia, kedy sme oživili Hlavné námestie výrobkami detí 
 

� V spolupráci s OZ Kolkársky klub TJ Spoje Bratislava uskutočniť po výstavbe haly 
revitalizáciu areálu na Hrobákovej ulici, spracovať investičný projekt 
Po žiadosti o odzverenie budovy na Hrobákovej ul. Už na projekte participovať 
nebudeme, OZ KK Spoje ešte s výstavbou ani nezačalo 

 
 
 

 
� Zabezpečiť výchovno – vzdelávaciu, záujmovú , rekreačnú a športovú činnosť pre 

            deti, mládež a dospelých počas celého roka 
     Po úspešnom ukončení školského roka pokračovala činnosť počas letných prázdnin,   kedy 
sme realizovali 18 foriem prázdninovej činnosti s rôznym zameraním a               odrekreovali 
435 detí 
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X. Oblasti, v ktorých škola/ŠZ dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2013/2014, 
a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 
vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2014/2015 
 
 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 

• Prezentácia činnosti na verejnosti 
organizovaním veľkých podujatí- 
pravidelné soboty v CVČ 

• Orientácia na ľudové remeslá a 
keramiku 

• Tvorba a realizácia projektov, 
získavanie finančných prostriedkov na 
ich realizáciu. 

• Organizácia prázdninovej činnosti. 
• Organizácia obvodných kôl 

predmetových olympiád 
a postupových súťaží. 

• Spolupráca s rodičmi. 
• Čiastočné vymaľovanie priestorov 

 
 
 
 
 

SLABÉ STRÁNKY 
• Zlý technický stav oboch objektov 

centra, ich energetická náročnosť,         
( okná, fasády). 

• Nedostatok finančných prostriedkov na 
údržbu a opravy centra. 

• Vymaľovanie vnútorných priestorov 
      oboch budov CVČ 
• Starnúce technické vybavenie. 
• Podmienky štátneho programu 

finančnej podpory záujmového 
vzdelávania „ vzdelávacie poukazy“ sú 
pre CVČ nespravodlivé. 

• Ponuka pravidelnej záujmovej činnosti 
oslovuje skôr deti ZŠ 

PRÍLEŽITOSTI 
• Nárast demografickej krivky. 
• Získavanie mimorozpočtových 

prostriedkov na skvalitnenie materiálno-
technického vybavenia a  technického 
zhodnotenia budov. 

• Podpora ďalšieho vzdelávania  
      a sebavzdelávania pedagogických    
      zamestnancov. 

• Zriaďovanie elokovaných pracovísk a ich 
rozvíjanie 

 
 
 
 
 
 

RIZIKÁ  
• Zmena v systéme financovania práce 

s deťmi a mládežou. 
• Konkurencia škôl a ich krúžky , ich 

financovanie cez vzdelávacie poukazy. 
• Konkurencia množstva súkromných, 

cirkevných zariadení, občianskych 
združení a  ich lepšie finančné 
možnosti.  

• Presýtenosť trhu s ponukami 
voľnočasových aktivít. 
 

 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania v SR alebo v zahraničí (meno 
žiaka, názov školy): 
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity v SR alebo v  zahraničí (meno žiaka, 
názov školy): 
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XI.  Ďalšie informácie o škole  
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v školskom zariadení. 

 
Priestory CVČ sú po hygienickej stránke udržiavané tak, aby vyhovovali výchovno- 
vzdelávacej činnosti pre deti. 
2 x ročne zabezpečujeme deratizáciu priestorov v oboch objektoch CVČ.  
Dôsledne dbáme na dezinfekciu sociálnych zariadení a v MINIZOO používaním 
odporučených dezinfekčných prostriedkov a vypracovaného prevádzkového poriadku. 
 
Zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bola vo februári 2014 vykonaná   
kontrola zameraná na prebiehajúce jarné prímestské tábory.  
Záver:  bez pripomienok 
 
V mesiaci jún 2014 – vykonaná kontrola zameraná na posúdenie hygienického štandardu 
zariadenia počas organizovania letných prímestských táborov. 
Záver: bez pripomienok 
Odporučenie: k dobrému stavu objektu CVČ na Hrobákovej ulici by prispelo vymaľovanie 
priestorov. 
 
Zámenou miestností , čiastočným vymaľovaním priestorov a výmenou pokrytia podláh 
vznikli útulné, vzdušné a svetlé miestnosti pre priamu činnosť s deťmi ale i vhodné pracovné 
prostredie pre padagogických zamestnancov. Vytvorili sme klubovňu-zborovňu, v ktorej 
môžu aj externí zamestnanci v kľudnom prostredí pracovať, kde sa budú uskutočňovať 
pracovné porady ale budú ju využívať aj deti v činnosti. 
 

 
 
2. Spolupráca školy  
 
2.1.  Spolupráca s rodičmi detí. 
        
        Rodičia pomáhajú napĺňať výchovno-vzdelávací program centra nielen finančnou 
podporou, ale aj aktívnou účasťou  a pomocou najmä pri organizovaní podujatí a aktivít   ako 
napr. tvorivých dielní  a pod. Pokračujeme v tradícii- oslava MDD a záver školského roka v  
centre už piaty  rok sa koná formou záhradnej slávnosti pod tematickými názvami, tohto roku 
pod názvom Mama a ja. Zároveň bola vyhlásená zbierka kníh 
 
 
 
  
2.2. Spolupráca s právnickými osobami ( neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, nadáciami.) 
          
Zápasnícky klub Dunajplavba Bratislava bol nápomocný organizačne aj materiálne pri 
činnosti ZÚ zápasenia a pri organizovaní 2. ročníka súťaže „Pasovačka“.  
Firma Global plus s. r. o. na Tematínskej ulici nám každoročne zabezpečuje stravovanie pre 
účastníkov jarných a letných prázdninových táborov, s ktorým sme veľmi spokojní. 
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2.3.   Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom. 
          
         Spolupráca CVČ s  magistrátom hlavného mesta SR je na dobrej úrovni. 
Spolupracujeme hlavne s finančným oddelením a oddelením kultúry, školstva , športu 
a mládeže.  
 
2.4. Iná spolupráca 

 
Spolupráca s MŠ: V dôsledku nepovolenia elokovaných pracovísk v MŠ uplynulá veľmi 
dobrá spolupráca sa uskutočňuje len individuálnou formou V rámci environmentálnej 
výchovy s MŠ sme  realizovali  podľa záujmu výchovno-vzdelávacie programy na PC, 
stretnutia so zvieratkami v Minizoo a v téme Ľudové remeslá  keramiku 
Spolupráca so ZŠ, ŠKD, neštátnymi školami územnej pôsobnosti Petržalky: ťažisko spočíva 
v spoločných projektoch, v spoločnom organizovaní obvodných kôl predmetových olympiád 
a postupových súťaží, ako aj športových súťaží pre ZŠ. 
Účasť škôl a ŠKD na výchovno- vzdelávacích programoch, ako alternatívnej možnosti 
overenia a utvrdenia učiva. Prínosom sú praktické aktivity s deťmi. 
Spolupráca so ZŠ Gessayova 2: veľmi aktívna a dobrá spolupráca, predurčuje ju k tomu aj 
blízkosť školy. 
-  spoluúčasť pri príprave obvodných kôl súťaží Hviezdoslavov Kubín a fyzikálna olympiáda, 
-  deti ŠKD – celoročné aktivity a workshopy organizované CVČ ( účasť detí) 
-  zapožičanie ozvučovacej aparatúry na oslavu výročia školy  
- poskytnutie priestorov telocvične a školského areálu pre deti, účastníkov letnej  
prázdninovej činnosti CVČ. 
Spolupráca s MÚ MČ Petržalka – MÚ, oddelenie školstva prestalo pozývať na riaditeľské 
aktívy riaditeľa CVČ, čím sa narušila kontinuita informovanosti, školy nemôžu s nami 
spolupracovať ako v minulosti, MÚ sa snaží všetku záujmovú činnosť realizovať v školách, 
pričom deti nemajú možnosť navštíviť také ZÚ, o ktoré by mali záujem.  26- ročná spolupráca 
pri organizovaní futbalových súťaží pre mladších a starších žiakov ZŠ a OGY pod názvom 
Penalta, Minipenalta, najnovšie aj Ladypenalta – súťaž pre dievčatá, ktorých finále sa tradične 
koná v rámci osláv Dní Petržalky.  
Spolupráca s PSA na Bullovej ulici trvá už niekoľko rokov. Zameraná ja na vedenie 
pedagogickej praxe študentov tejto školy a ich pomoc pri organizovaní niektorých podujatí 
CVČ. Každý rok sa praxe zúčastní  8 -12 študentov. Okrem toho praxujú u nás aj poslucháči 
pedagogických fakúlt vysokých škôl. 
Spolupráca s MO rybárskeho zväzu trvá taktiež niekoľko rokov: krúžok mladých rybárov, 
príprava členov krúžku na súťaže v rybolovnej technike. 
Spolupráca so Združením technických a športových činností  spočíva v pomoci pri práci  ZÚ 
športová streľba, pri organizovaní streleckej súťaže.  
Veterinárna ambulancia MVDr. Kočiša - výborná spolupráca, spočíva v pravidelnej kontrole 
zvieratiek v MINIZOO, uskutočňovaní besied o starostlivosti o zvieratká, a pod.. 
2.5.  Ďalší podporovatelia CVČ: 
 

        
Zuzana Miškolci - drobné darčeky z MV SR na Záhradnú slávnosť, potrebné materiály na 
tábor mladých záchranárov, poskytnutie kontaktov na zabezpečenie atraktívnych aktivít počas 
tábora 
Peter Danihel – materiálne podporuje menšie i väčšie podujatia CVČ ( Mikuláš v CVČ,  
Záhradná slávnosť), ako aj poskytovaním občerstvenia, maľovanie časti priestorov CVČ 
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Prehĺad činnosti CVČ 
Pravidelná záujmová 

činnosť v školskom roku 
2013/2014 

C
V
Č

 G
es

sa
yo

va
 

Počet záujmových útvarov 61 
z toho pre deti do 15 rokov 58 
 
 

Údaje o počte detí 15.09.2013 

CVČ 
 G

es
sa

yo
va

 

Počet členov záujmových útvarov   

do 15 rokov 657 v tom detí 
nad 15 rokov 49 

 
 
   
   

Údaje o počte účastníkov príležitostnej a nepravidelnej  záujmovej činnosti v 
školskom roku 2013/2014 

CVČ 

 G
es

sa
yo

va
 

Počet podujatí, akcií:   

celkovo 4291 
Počet účastníkov na podujatiach, akciách 

z toho do 15 rokov 2975 
celkovo I.00 

Počet organizovaných táborov počas školsk.roka 
z toho do 15 rokov 1 
celkovo 18 Počet zogranizovaných táborov v čase letných prázdnin v šk. roku 

2013/2014 z toho do 15 rokov 18 
Počet táborov zorganizovaných mimo Bratislavu celkovo 0 

celkovo 0 
Počet účastníkov v táboroch mimo Bratislavu 

z toho do 15 rokov 0 
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Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci CVČ k 15.09.2013 
     
     

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 
CVČ 

Fyzický  počet Prep. počet Fyzický  počet Prep. počet 
  23 10 4 3,2 
 
 

FORMA VZDELÁVANIA 
Počet učiteľov CVČ vo formách vzdelávania 

          

CVČ 
Uvádzanie do 

praxe 
aktualizačné 

Špecializačné 
inovačné 

Špecializačné 
kvalifikačné vedúcich pedagog. 

  začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené zač
CVČ Gessayova 0 0 8 8 1 1   I.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


