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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2015/2016 
 

 

          Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 

a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj 

metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej umeleckej 

školy vypracovalo nasledujúcu správu. 

 

1. Základné údaje – kontakty 
  

Názov školy: Základná umelecká škola Márie Hemerkovej 

Adresa školy : Hlavná 68, 040 01, Košice 1 

Telefón : 055/622 57 81   fax : 055/622 74 31        e-mail : zus.hemerkovej@stonline.sk 

 

Alokované pracoviská (adresa): ZŠ Polianska 1, ZŠ Belehradská 21, CVČ Juhoslovanská 2,  

Košice 

Webová stránka školy : www.zuske.sk 

Zriaďovateľ školy: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

Vedenie školy: 

 meno telefón e-mail 

Riaditeľka Jana Fričová, DiS. art. 0911 151 785 mks.zus.ke@stonline.sk 

  055/622 74 31 riaditel@zuske.sk 

1. ZRŠ Lucia Kalinová, DiS. art. 0911 916 157 lucia.kalinova@zuske.sk 

2. ZRŠ Anna Žitvová, DiS. art. 0911 801 191 anna.zitvova@zuske.sk 

Hospodárka,  

ekonómka školy 

MVDr. Margita Jamnická 055/622 57 81 kl. 21 zus.hemerkovej@stonline.sk 

Referentka PaM Mária Forgáčová 055 /622 57 81 kl. 25 maria.forgacova@zuske.sk 

 
Údaje o Rade školy a poradných orgánoch 

 

Rada školy: 

 

Meno a priezvisko 

Predseda: Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art. (učiteľka ZUŠ) 
Členovia Rady školy za:  
pedagogických zamestnancov JUDr. Lucia Jenčová, DiS. art. (učiteľka ZUŠ) 
ostatní zamestnanci školy MVDr. Margita Jamnická (hospodárka a ekonómka 

školy) 
zástupcovia rodičov Alexandra Lukáčová 

 Ing. Ernest Salzer 

 Ing. Zlatica Stráňaiová 

 Ing. Martin Truchlý, PhD. 
zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Beáta Lopušniaková 

 Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc. (poslanec MZ) 

 Ing. Zoltán Hanesz (poslanec MZ) 

 Mgr. Ľubica Blaškovičová (poslankyňa MZ) 

mailto:zus.hemerkovej@stonline.sk
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PK školy: 

 
P. č.  

 
Názov PK 

 
predseda 

 
zastúpenie predmetov 

1. PK klavírnej hry Jarmila Stašíková 

Ľudmila Fetteriková, DiS. art. 

klavír 

 

2. PK sláčikových 

nástrojov 

Mgr. Ivana Ondrušková, 

DiS. art. 

husle, viola, violončelo, kontrabas 

3. PK dychových 

a bicích nástrojov 

Peter Kendereš, DiS. art. zobcová flauta, priečna flauta, tuba, 

hoboj, klarinet, trúbka, saxofón, lesný 

roh, trombón, bicie nástroje 

4. PK gitarovej hry Mgr. Adriana Kubrická, DiS. 

art. 
gitara 

5. PK akordeónovej hry 

a keyboard 

Gabriela Baxová, DiS. art. akordeón, keyboard 

6. PK speváckeho 

oddelenia 

Daniela Popovičová, DiS. art. spev 

7. PK hudobno-

teoretických 

predmetov 

Mgr. Jana Santovjáková, 

DiS. art. 

hudobná náuka, prípravné štúdium 

 

 

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole  
 

2.1 Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch 

 Počet žiakov spolu k 15.9.2015                             z toho počet žiakov v HO : 901        

 počet žiakov v VO :         

 počet žiakov v TO :        

 počet žiakov v LDO :  

 Počet žiakov spolu k 30.6.2016                            z toho             počet žiakov v HO : 878 /-23/       

 počet žiakov v VO :         

 počet žiakov v TO :        

 počet žiakov v LDO :  

 

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 15.9.2015    z toho  počet žiakov v HO : 64        

 počet žiakov v VO :         

 počet žiakov v TO :        

 počet žiakov v LDO :  

      

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 30.6.2016     z toho počet žiakov v HO : 64          

 počet žiakov v VO :           

 počet žiakov v TO :            

 počet žiakov v LDO :          

 Počet žiakov v základnom štúdiu k 15.9.2015     z toho  počet žiakov v HO : 741        
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 počet žiakov v VO :         

 počet žiakov v TO :          

 počet žiakov v LDO :       

 Počet žiakov v základnom štúdiu k 30.6.2016:     z toho počet žiakov v HO : 721/-21+1/         

 počet žiakov v VO :         

 počet žiakov v TO :          

 počet žiakov v LDO :         

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 15.9.2015       z toho počet žiakov v HO : 13           

počet žiakov v VO :                                              

počet žiakov v TO :              

 počet žiakov v LDO :     

 

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 30.6.2016        z toho počet žiakov v HO : 13          

počet žiakov v VO :                                              

počet žiakov v TO :              

 počet žiakov v LDO :          

      

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 15.9.2015    z toho počet žiakov v HO : 83           

 počet žiakov v VO :              

 počet žiakov v TO :            

 počet žiakov v LDO : 

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 30.6.2016     z toho počet žiakov v HO :  80 /-4/         

 počet žiakov v VO :              

 počet žiakov v TO :            

 počet žiakov v LDO :       

 

Počty žiakov sú uvádzané podľa štatistiky 24 – 01 a rozdiely sú spôsobené prerušením 

štúdia, vystúpením žiaka alebo pristúpením žiaka). 

  

2.2 Údaje o počte novozapísaných žiakov v školskom roku 2016/2017 

- Počet žiakov spolu :                                               z toho počet žiakov v HO : 158 

    počet žiakov v VO :         

počet žiakov v TO :        

počet žiakov v LDO :       

- Počet žiakov v prípravnom štúdiu :                       z toho počet žiakov v HO : 50   

počet žiakov v VO :           

počet žiakov v TO :            

počet žiakov v LDO :          
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- Počet žiakov v základnom štúdiu :                        z toho počet žiakov v HO : 81     

počet žiakov v VO :         

počet žiakov v TO :          

počet žiakov v LDO :         

- Počet žiakov v rozšírenom štúdiu :                         z toho počet žiakov v HO : 0           

počet žiakov v VO :                                              

počet žiakov v TO :              

počet žiakov v LDO :          

- Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :                    z toho počet žiakov v HO : 27        

počet žiakov v VO :              

počet žiakov v TO :            

počet žiakov v LDO :         

 

2.3 Údaje o počte absolventov k 30.6.2016 

- Počet žiakov spolu :                                              z toho počet žiakov v HO : 79        

počet žiakov v VO :         

počet žiakov v TO :        

počet žiakov v LDO :  

- Počet žiakov v základnom štúdiu :                        z toho počet žiakov v HO : 68         

počet žiakov v VO :         

počet žiakov v TO :          

počet žiakov v LDO :         

- Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :                    z toho počet žiakov v HO : 11           

počet žiakov v VO :              

počet žiakov v TO :            

počet žiakov v LDO :         

3. Zoznam študijných odborov: 1 odbor - HUDOBNÝ 

/komplexná činnosť školy -  príloha č. 3/ 

4. 4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

Odbory 

Prospeli s 

vyznamenaním 

 

Prospeli 

 

Neprospeli Neklasifikovaní 

Počet 

absolventov 

počet počet počet počet počet 

HO 778 35 0 1 79 

     LDO      

TO      

VO      

Spolu: 778 35 0 1 79 

64 – PŠ – nehodnotia sa 
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5. Údaje o zamestnancoch školy: 
 

5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 

 

a) pracovný pomer 

pracovný 

pomer 
fyzický počet prepočítaný počet 

pedagogickí 

zamestnanci 

nepedagogickí 

zamestnanci 

pedagogickí 

zamestnanci 

nepedagogickí 

zamestnanci 

TPP 55 9 52,57 5,95 

DPP 10 0 7,10 0 

znížený úväzok 18 8 11,64 5,95 

ZPS 3 1 3 0,8 

civilná služba 0 0 0 0 

na dohodu 1/študentská/ 0 0,46 0 

 

b) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov: 
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov: 65  0 65 65 

uvádzaných začínajúcich pedagogických 

zamestnancov do praxe: 1 
1 1 

Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia: 1 /ped. 

minimum/ 

spolu počet pedagógov – študujúcich: 1 1 1 /ďalší nástroj/ 

špecial. inovačné štúdium 8 8 

aktualizačné štúdium 5 5 

špecial. kvalifik. štúdium 1 1 /ďalší nástroj/ 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

 

Riadiaci zamestnanci: 

Štúdium 

PVVPZ 

ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú 

prihlášku od 

Štúdium 

PVVPZ 
ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú 

prihlášku od 
RŠ Funkčné 

inovačné 
--- --- 2012 2013 --- 

1. ZRŠ Funkčné 

inovačné 
--- --- 2012 2013 --- 

2. ZRŠ Funkčné 

inovačné 
--- --- 2015 2016 --- 

 

5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 

a) správni zamestnanci: 

  
počet 

fyzický 

 
počet 

prepoč. 

 
prac. pomer 

TPP/DPP/dohoda 

ak DPP a dohoda 
prac. pomer 

ukončený k .... 

vedúca hospodárskeho úseku 1 1 TPP --- 

referentka personálno-mzdová 1 0,8 TPP --- 
školník 1 0,5 TPP --- 

vrátnik 1 0,75 TPP --- 
technik BOZP a PO 1 0,3 TPP --- 

upratovačka 3 2,5 TPP --- 
informatik  1 0,1 TPP  

Spolu: 9 5,95 --- --- 
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6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho 

vzdelávania: 

 adaptačné vzdelávanie : 1 

 aktualizačné vzdelávanie : 5 

 inovačné vzdelávanie : 8 

 špecializačné vzdelávanie : 0 

 funkčné vzdelávanie : 0 

 kvalifikačné vzdelávanie : 1 /druhý nástroj + magisterské/ 

 funkčné inovačné vzdelávanie : 1 

  

 

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti - príloha č. 3 
 

7.1 Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach 

/Prehľad súťaží v číslach - príloha č. 1 a 2  

  

Názov súťaže 

Regionálne kolo Celoslovenské kolo Medzinárodn

é kolo 
1. m 2. m 3. 

m 
1. m 2. m 3. m 1. 

m 
2. 

m 
3. 

m 

 1 + 1x 

laureát, 

11x 
zlaté 

pásmo 

1 + 4x 

strieborné 

pásmo 

0 4 + 3x 

laureát, 

5x zlaté 

pásmo 

1 +7x 

striebor

né 

pásmo 

1 +4x 

bronzov

é 

pásmo 

5 2 3 

 
 

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná 

charakteristika 
a) dlhodobým a najvýznamnejším projektom školy je Medzinárodná klavírna súťaž Petra 

Toperczera Košice, ktorá v tomto roku oslávila 23. výročie od založenia (1993). Jej 

vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky 

a organizátorom Základná umelecká škola Márie Hemerkovej na Hlavnej 68 v Košiciach. Je 

to jediná medzinárodná súťaž pre mladých klaviristov do 17 rokov (od XIII. ročníka pribudla 4. 

veková kategória do 17 rokov) na Slovensku, ktorá prebieha v štyroch vekových kategóriách – 

do 11, do 13, do 15 a do 17 rokov v dvoch kolách, záštitu nad ňou opäť prevzal primátor mesta 

Košice Richard Raši. Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice prináša do mesta 

obrovský umelecký potenciál, nové kontakty a priateľstvá, reprezentuje naše mesto i Slovensko. 

Od svojho vzniku sa zapisuje do povedomia mladých umelcov, z ktorých mnohí odštartovali 

svoju umeleckú kariéru práve v Košiciach. Súťaž sa stretáva s mimoriadnym ohlasom širokej 

odbornej i laickej verejnosti. Za veľmi významnú skutočnosť považujeme účasť súťažiacich, 

pedagógov, porotcov i pozorovateľov z 33 štátov Európy i Ázie. 

V tomto období pripravujeme jubilejný XV. ročník súťaže, ktorý sa bude konať 28.4.-

01.05.2017.  
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b) Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach – sláčikové oddelenie školy 

a žiaci zoskupení v sláčikovom orchestri Musica Piccolo pokračujú v zapojení sa do projektu 

nadácie HB Reavis Virtuoso. Prvý ročník tohto hudobného projektu vyhlásila v roku 2012 

Nadácia HB Reavis. Projekt vychádza z princípov programov hudobného vzdelávania El 

Sistema (Venezuela) a In Harmony (Veľká Británia). Jeho víziou je inšpirovať deti a mladých, 

aby objavili hudbu a obľúbili si ju. Podporovať zodpovednosť, tímovú spoluprácu, vzájomnú 

dôveru, rešpekt, sebadôveru medzi deťmi, rodinami, školami, komunitnými centrami a 

samosprávou. Vybrané a zapojené základné umelecké školy v krajských mestách sa stanú 

liahňami talentov, ktoré sa dostanú do národného mládežníckeho orchestra a absolvujú s ním 

niekoľko koncertov ročne po Slovensku a aj vo svete. V tomto školskom roku vystúpili naši žiaci 

v rámci NMO na 1 koncerte – Avon pochod Bratislava, absolvovali koncertné turné v Poľsku  

a zúčastnili sa sústredenia v Spišskej Kapitule. 

c) Sláčikový orchester školy Musica Iuvenalis organizuje od roku 2009 medzinárodný festival 

orchestrov a zborov Šengenský poludník EURORCHESTRIES. Počas festivalu vzniká veľký 

medzinárodný orchester a zbor, ktorý pripravuje koncertný program pre záverečné koncerty 

festivalu pod vedením skúsených dirigentov z celého sveta. 8. ročník tohto projektu prebehol 3.-

12. júla 2016. 

 

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku 

2015/2016 

 
V školskom roku 2015/2016 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekčná činnosť. 

 

10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 
Škola naďalej sídli v prenajatých priestoroch od Bytového podniku mesta Košice, s. r. o. 

v centre mesta na Hlavnej ulici č. 68 na troch poschodiach traktu A, výmera kancelárskych 

priestorov 1.229,50 m
2 

+
 
spoločné priestory 432,42 m

2
, spolu výmera: 1.661.92 m

2
. 

Na škole sú dve koncertné sály (druhá v učebni 334 slúži aj ako učebňa bicích nástrojov, 

žiackeho tanečného orchestra Candy Band a školskej skupiny Little Band, prípadne rokovacia 

miestnosť), 36 učební (z toho v 3 je aj pracovňa riaditeľky školy a 2 zástupkýň RŠ), 2 

teoretické učebne, 1 zborovňa, 4 kabinety nástrojov a knižníc, 2 pracovne (hospodárka a PaM), 

vrátnica, denná miestnosť upratovačiek, sklad – školník a registratúra spisov. 

ZUŠ M. Hemerkovej má v Košiciach aj 3 alokované pracoviská, kde vyučovalo 9 učiteľov: na 

sídlisku Ťahanovce: ZŠ Belehradská 21 (6 učiteľov), CVČ Juhoslovanská 2 (2 učiteľky) a na 

sídlisku Podhradová: ZŠ Polianska 1 (1 učiteľka). Na základe Metodického usmernenie č. 

13/2013 boli alokované pracoviská zaradené do siete škôl. 

Všetky učebne sú vhodné na vyučovanie príslušného predmetu a sú aj plne využité. Hudobné 

nástroje a notový materiál sme priebežne podľa potreby zakupovali z finančných prostriedkov 

Občianskeho združenia rodičov a priateľov hudby a umenia pri ZUŠ Márie Hemerkovej, resp. 

koncom roka 2015 zo školných príspevkov. Drobné opravy a údržbu školských priestorov 

zabezpečujeme z vlastných prostriedkov. Na škole využívame počítače a internet: 3 počítače 

vedenie školy, 2 počítače administratíva, 1 počítač je k dispozícii pre učiteľov v zborovni, 2 

počítače pre žiakov v 2 teoretických triedach, kde sa v rámci IKT používa dataprojektor 

a interaktívna tabuľa, ktoré využívajú žiaci i učitelia pri vzdelávacích aktivitách. Škola má 

v pláne zakúpiť interaktívnu tabuľu aj do druhej učebne HN. 
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11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 
 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa  

 

 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

spojenú s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov a i. 

 
1. – 8. mesiac 2015 

 
9. – 12. mesiac 

2015 

 
1. – 6. mesiac 2016 

 
Rok 2015 

 
1. – 6. mesiac 2016 

623 961 325 650 495 524 
100 411,13 

(zaslané na MMK) 

58 616,03 
(zaslané na MMK) 

z toho: 

558 248-osob.nákl 

   65 713-prev.nákl. 

z toho: 

291 100-osob.nák. 

  34 550-prev.nákl. 

z toho: 

447 774-osob.nák. 

  47 750-prev.nákl 

z toho: 

99 317,58 školné 

  1 047,99 dobropis 
        45,56  zo VZP 

z toho: 

58 266,00- školné 

      350,00-Cena primátora 

           0,03 úroky z banky 

Rozpočet na rok 2015: 949 611 € 

Z toho na osobné náklady: 849 348 € 

            na tovary a služby: 100 263 € 

Spolu dotácia finančných prostriedkov v roku 2015 od zriaďovateľa: 949 611 € 

z toho: na osobné náklady: 849 348 € 

            na tovary a služby: 100 263 € 

Rozpočet príjmov na rok 2015: 101 860 € 

 

Rozpočet na rok 2016: 1 006 604 € 

z toho: na osobné náklady:  906 352 € 

            na tovary a služby: 100 252 € 

K 30.06.2016 dotácia finančných prostriedkov od zriaďovateľa: 495 524 € 

z toho: na osobné náklady:  447 774 € 

            na tovary a služby:  47 750 € 

Rozpočet príjmov na rok 2016: 101 900 € 

 

Škola zasiela všetky príjmy (školné, dobropisy) zriaďovateľovi. Použitie týchto prostriedkov je 

možné až po finančnej dotácii od zriaďovateľa na bežné prevádzkové náklady. 

            

          

 

Finančné prostriedky získané-aj dotácie od zriaďovateľa 

(nájmy, školné a i.) od zákonných 

zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich 

použitia v členení podľa aktivít:  

 
Spolu: 

 
prevádzkové náklady spojené  

s činnosťou školy (mimo 

materiálu) 

 

materiálne vybavenie 

potrebné pre školu 

 
Iné: iné fin. prostriedky získané 

podľa osobitných predpisov 

 
9. – 12. mesiac 

2015 

 
1. – 6. mesiac 

2016 

 
9. – 12. mesiac 

2015 

 
1. – 6. mesiac 

2016 

 
9. – 12. 

mesiac 
2015 

 
1. – 6. mesiac 

2016 

35 939,38-

prevádzka 

mimo materiálu 

 

 

296 259,23-

osobné náklady 

48 317,44-

prevádzka 

mimo 

materiálu  

 

440 081,77-

oobné náklady 

2 371,36 1 880,41 ––- 350,00-Cena primátora 
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Čerpanie dotácií od zriaďovateľa v školskom roku 2015/2016 

od 1.9.2015 do 30.6.2016: 

 

Na osobné náklady 9-12/2015 až 1-6/2016: 736 341,00 € 

 

Na prevádzku okrem materiálových nákladov 9-12/2015 až 1-6/2016: 84 256,82 € 

Na materiál 9-12/2015 až 1-6/2016: 4 251,77 € 

Na tovary a služby 9-12/2015 až 1-6/2016:  88 508,59 € 

 

Celkové náklady na školský rok 2015/2016:  824 849,59 

 

 

 

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy 
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej: 

 

- si naďalej cielene udržiava vysokú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- vypracováva kvalitný školský vzdelávací program – Škola plná hudby, podľa ktorého 

pedagógovia školy pracujú,  

- 4 učitelia školy sa zapojili do tvorby štátneho vzdelávacieho programu a 

vzdelávacích štandardov pre ZUŠ, 

- veľa učiteľov školy sa kontinuálne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu a odbornosť,  

- skvalitňuje prácu orchestrov (Musica Piccolo, sláčikový súbor Musica Piccolino) za 

účelom prípravy čo najkvalitnejšieho dorastu do mládežníckeho orchestra Musica 

Iuvenalis, ktorý je veľmi obľúbený medzi žiakmi, 

- školský tanečný orchester Candy band, skupina Little Band pokračujú v aktivitách, 

- organizuje Medzinárodnú klavírnu súťaž Petra Toperczera Košice, ktorej XIV. ročník sa 

uskutočnil 23.-26.04.2015 a jubilejný XV. ročník pripravujeme v termíne 28.04-01. 05. 

2017, 

- sláčikový orchester školy Musica Iuvenalis organizuje medzinárodný festival orchestrov 

a zborov Šengenský poludník EURORCHESTRIES – 8. ročník sa uskutočnil 03.07.– 

12.07.2016, 

- pokračujú aktivity projektu Nadácie HB Reavis Virtuoso (sláčikové oddelenie školy), 

- zapojila sa do projektu ISCM ako spoluorganizátor Festivalu súčasnej hudby v roku 2014 

a v spolupráci naďalej pokračujeme, 

- spolupracuje na projekte NEW MUSIC FOR KIDS AND TEENS v koncertnom cykle 

Portréty,  

- neustále propaguje svoju činnosť a naďalej sa snaží získavať nových žiakov 

organizovaním výchovných koncertov a workshopov pre MŠ aj pre ZŠ na pôde našej 

školy, základných a materských škôl v Košiciach, 

- úzko spolupracuje s Mestom Košice a ostatnými umeleckými školami v Košiciach, 

- spolupracuje s Konzervatóriom v Košiciach – koncerty bývalých žiakov školy, 

workshopy, vyučovacia prax konzervatoristov, 

- pravidelne organizuje benefičné koncerty pre oddelenia detskej nemocnice, kde 

chodievajú pedagógovia so žiakmi vo voľnom čase aj koncertovať, 

- meno školy si udržiava početnou účasťou na súťažiach a festivaloch získavaním 

popredných ocenení, 

- aktívna spolupráca s K13. 
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13. SWOT analýza výsledkov školy 

1. Silné stránky školy 

 právna subjektivita,  

 meno školy, čestný názov školy,  

 Cena primátora mesta Košice (2016), 

 Cena starostu Mestskej časti Košice – sídlisko Ťahanovce (2014) 

 kvalifikovaný pedagogický zbor, 

 dlhoročná tradícia školy postavená na vynikajúcich výsledkoch školy, 

 podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta, 

 pozitívny vplyv školy na cieľavedomé využívanie voľného času detí najmä v súvislosti 

s prevenciou spoločensky nežiaducich javov, 

 veľmi dobrá estetická a funkčná úroveň koncertnej sály aj učební,  

 bohatosť akcií na ktorých škola participuje – verejné, interné, tematické, benefičné 

koncerty, 

 organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice, 

 zapájanie sa do projektov – Virtuoso, Portréty, We are here – čítanie grafických partitúr, 

 podporovanie nadaných detí, 

 účasť na celoštátnych a medzinárodných súťažiach a festivaloch, 

 dosahovanie popredných umiestnení a ocenení, 

 práca v orchestroch a súboroch Musica Iuvenalis, Sláčikový orchester Musica Piccolo, 

sláčikový súbor Musica Piccolino, školská skupina Little Band, školský tanečný 

orchester Candy band, Fanfárový súbor, detský spevácky zbor a  mnohé ďalšie komorné 

zoskupenia, 

 organizácie Školskej gitarovej prehliadky, Gitariády a Gitarového maratónu, 

 dobrá spolupráca s MŠ a ZŠ – výchovné koncerty, workshopy, vianočné koncerty, 

 dobré vzťahy so zriaďovateľom, 

 dobrá spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, 

 webové sídlo školy, facebook, 

 dobrá poloha (stred mesta), čo umožňuje primeranú dostupnosť detí z okolitých ZŠ, 

 záujem o školu zo strany verejnosti, 

 zviditeľňovanie sa školy na verejnosti, 

 entuziazmus a záujem pracovníkov, 

 ochota zamestnancov zúčastňovať sa akcií aj mimo pracovného času, 

 dobrá spolupráca pedagogických a prevádzkových pracovníkov, 

 pozitívna klíma školy, 

 vybudovanie motivačného systému odmeňovania, 

 udržiavanie si stabilného počtu žiakov, 

 pretrvávajúci záujem zo strany pedagógov o vyučovanie na škole, 

 zapájanie sa učiteľov do vzdelávania a projektov, 

 organizácia benefičných koncertov a koncertov na oddeleniach detskej nemocnice, 

 každoročný výlet absolventov školy do Prahy, 

 aktívna spolupráca s K13. 

 

2  Slabé stránky školy 

 
 nedôsledné platby školného u niektorých rodičov, 

 nedostatočné materiálno – technické vybavenie školy, 

 staré hudobné nástroje, 

 nedostatočné zariadenie školy modernou didaktickou technikou,  

 slabšia znalosť ovládania počítačových techník u niektorých zamestnancov školy, 

 slabšia znalosť cudzích jazykov u pedagógov, 
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 nedostatok žiakov v dychovom oddelení, 

 vysoké školné pri štúdiu druhého hlavného nástroja, u nezapočítaného žiaka /bez 

čestného vyhlásenia/ a u dospelých nad 25 rokov. 
 

3  Príležitosti 

 
 vypracovávanie a realizácia projektov, zapojenie sa do projektov, 

 progresívne metodické postupy, 

 možnosť výmeny pedagogických skúseností, 

 sponzoring, 

 spolupráca s rodičmi, záujem širokej verejnosti, 

 spolupráca so ZUŠ na Slovensku i v zahraničí 

 zapojenie sa do koncertného cyklu Portréty - celoslovenská aktivita, 

 zapojenie sa do projektu Virtuoso - celoslovenská aktivita, 

 každoročný výlet absolventov školy do Prahy, 

 spolupráca s K13, 

 organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice, 

 zapájanie sa do vzdelávacích projektov, 

 zapojenie sa do tvorby štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandardov pre 

ZUŠ, 

 práca v školských orchestroch, súboroch a komorných zoskupeniach, 

 účasť žiakov na súťažiach a festivaloch – reprezentácia školy. 

   4  Ohrozenia 

 
 nedostatok finančných prostriedkov, 

 normatívny spôsob financovania, 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 slabé finančné ohodnotenie pedagogických pracovníkov, 

 vznik nových umeleckých škôl s tým súvisiaci odliv žiakov, 

 konkurencia medzi školami, 

 platobná schopnosť zákonných zástupcov, 

 vysoká cena hudobných nástrojov a menší záujem žiakov o niektoré nástroje, 

 zvyšovanie cien energií, 

 vysoké školné u niektorých kategórií žiakov. 

 

 

14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami 

 
Je potrebné vyzdvihnúť v prvom rade veľmi dobrú  spoluprácu vedenia školy so svojim 

zriaďovateľom – Mestom Košice, ktorá škole umožňuje jej kvalitné fungovanie, spoluprácu s  

Občianskym združením rodičov a priateľov hudby a umenia (OZ) pri ZUŠ Márie Hemerkovej, 

Radou školy pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej a inými organizáciami – 

Konzervatórium, MŠ,  ZŠ, CVČ v Košiciach. Aj preto sa škola radí medzi najlepšie na 

Slovensku a to tiež predurčuje jej smerovanie. Vďaka organizácii Medzinárodnej klavírnej 

súťaže Petra Toperczera Košice, vynikajúcim výsledkom dosahovaných na súťažiach 

a festivaloch, vlastnými aktivitami a kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom má škola 

dobré meno na Slovensku i za hranicami. Nadväzujeme spoluprácu so základnými umeleckými 

školami a inými umeleckými školami na Slovensku i vo svete, naďalej spolupracujeme so 

slovenským klaviristom Ivanom Šillerom a organizačným tímom ISCM NEW MUSIC FOR 

KIDS&TEENS, aj s inými organizáciami, ktoré nás v priebehu roka oslovujú s požiadavkami 

kultúrneho programu. 



 12 

Spolupráca s Občianskym združením rodičov a priateľov hudby a umenia (OZ) pri ZUŠ Márie 

Hemerkovej a Radou rodičov pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej v Košiciach je 

pre školu neoceniteľná . Je založená na vzájomnej dôvere a to sa taktiež odráža vo výsledkoch, 

ktoré škola dosahuje. Podpora rodičov pri udržiavaní kvality našej práce a dosahovaní 

koncepčných zámerov školy, je pre školu podstatná.  

Z finančných prostriedkov OZ škola naďalej nakupuje nové hudobné nástroje, notový materiál, 

technické vybavenie, vysiela žiakov  a pedagógov na súťaže a prehliadky, uhrádza prenájom 

sály Domu umenia na verejné koncerty, zabezpečuje ladenie a údržbu hudobných nástrojov 

v hlavnej budove školy i na alokovaných pracoviskách, prispieva na každoročný zájazd 

absolventov školy do Prahy (preplatenie cesty vlakom), zakupuje žiakom školy učebné 

pomôcky, pamätné predmety a darčeky - vždy podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých 

predmetových komisií.  

 

15. Záver 

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach opäť potvrdila, že patrí medzi 

najlepšie školy na Slovensku kvalitou práce i aktivitami svojich zamestnancov. Výsledky práce 

pedagógov, ktorí aj v tomto školskom roku vykazovali bohatú umeleckú i pedagogickú činnosť 

sú uvedené v prílohách správy o VVČ aj vďaka tomu, že sú iniciatívni,  kreatívni  a otvorení 

novým podnetom. Svedčia  o tom vzdelávacie aktivity, do ktorých sa zapojili a zapájajú ako aj 

zapojenie sa do tímu pedagógov, ktorý vytvoril nový  štátny vzdelávací program a vzdelávacie 

štandardy pre ZUŠ. 

Škola systematicky plní koncepčné zámery rozvoja školy, plán práce školy, vo výchovno-

vzdelávacom procese postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Škola plná hudby“. 

Aj vďaka podpore nášho zriaďovateľa - Mesta Košice, sme mali vytvorené adekvátne personálne 

a priestorové podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Našou prioritou je naďalej okrem 

kvalitného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia na žiakov hlavne získavanie nových žiakov do 

všetkých oddelení, propagácia všestrannej činnosti školy na rôznych podujatiach a akciách s 

cieľom podchytiť a zaujať čo najširšiu vekovú kategóriu, hlavne však deti a mládež.  Medzi 

dôležité ciele, ktoré sme si už v minulosti vytýčili je  súťažná činnosť a  koncerty - interné, 

verejné, tematické, benefičné, workshopy pre MŠ a výchovné koncerty pre ZŠ, kde sa dostáva 

do povedomia meno školy. 56 popredných umiestnení prinieslo v tomto školskom roku 75 

žiakov školy z 19 súťaží. V realizácii je príprava jubilejného XV. ročníka Medzinárodnej 

klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice. 

Považujeme za veľmi dôležité ponúknuť žiakom kvalitné umelecké vzdelávanie, ktoré 

má nesmierny význam a napomáha rozvíjaniu osobnosti. Tvorivosť pedagogického zboru, 

stimulačné prostredie a rešpektovanie individuálneho prístupu k deťom a žiakom smerujeme 

k tomu, aby prichádzali do školy s radosťou. Pre našu prácu je veľmi dôležitá a potrebná 

spolupráca s rodičmi, založená na vzájomnej dôvere a rešpekte a taktiež so zriaďovateľom školy 

– Mestom Košice. 

Našim cieľom je, aby sa hudba, umenie a tvorivosť stali zmyslom života každého žiaka školy . 

 

Dátum a čas hodnotiacej porady:  30. júna 2016 o 9,00 hod. 

 
 

Dátum: 26.07.2016 

 

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

               

                      riaditeľka školy 
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Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ: 

 

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

                        predsedníčka Rady školy 

 

 

 

Dátum:  
 

 

 

 

 

Dátum: 
 

 

 

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

               

                      riaditeľka školy 
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Príloha č. 1 

 

SÚŤAŽE, FESTIVALY A PREHLIADKY 

V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 
 

 

 

Spev bez hraníc Košice 19.10. 2015 
8. ročník celomestskej speváckej súťaže 

 

1. miesto 
 

II. kategória 

Stanislava Džubáková (Mgr. Katarína Jusková)  

 

 

 

Prehliadka mladých gitaristov Bratislava 11. 11. 2015 
11. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže 

 

Zlaté pásmo 

 

III. kategória 

Simona Gibalová (MgA. Jozef Haluza) 

 

 

 

International Classical Guitar Festival & Youth Competition  

Bratislava 13. – 16. 11. 2015 
1. ročník medzinárodnej gitarovej súťaže   

 

- diplom za účasť 

 

III. kategória 

Simona Gibalová (MgA. Jozef Haluza) 

 

 

 

Čarovná flauta  - Nižná na Orave 18. - 20. 11. 2015 
14. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových 

nástrojoch 

Laureát súťaže   

5. B kategória - zobcová flauta 

Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková) 

1. miesto 
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1. kategória - zobcová flauta 

Sofia Fuseková (Daniela Popovičová, DiS. art.) 

 
3. kategória - zobcová flauta 

Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.) 

5. A kategória - zobcová flauta 

Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková) 

5. B kategória - zobcová flauta 

Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková) 

   

2. miesto 

4.  kategória - zobcová flauta 

Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková) 

Cena Najlepší korepetítor 

 
  Mgr. Karla Grejtáková 

 

 

Klavírna súťaž Pála Kadosu – Levice 19. – 20. 11. 2015 
12. ročník celoslovenskej súťaže žiakov klavírneho odboru ZUŠ a mladých amatérskych 

klaviristov 

 

Cena poroty za interpretáciu skladby Lajosa Pappa Akvárium 

 

III. kategória 

Anthony Martin (Edita Kovácsová, DiS. art.) 

 

 

 

Zahrajme si pre radosť 12.02.2016 
5. ročník súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre 

na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl 

 

Zlaté pásmo 

 

II. kategória 

Kristián Šereš (Peter Kendereš, DiS. art.) 

 

III. kategória 

Ivor Kovařík (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy) 

 

IV. kategória 

Daniel Hančikovský (Mikuláš Popovič, DiS. art.) 

 

V. kategória 

Katarína Teodora Gajdošová (Mikuláš Popovič, DiS. art.) 
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Strieborné pásmo 

 

II. kategória 

Anna Halušková (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy) 

 

Hnúšťanský akord – Spišská Nová Ves 22. 02. 2016 

Krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Spišskej Novej Vsi 

2. miesto 

 kategória B 

Karolína Jakubišinová (Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.) 

Kristína Nagyová(Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.) 

Soňa Tirpáková (Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.) 

 

Pro Bohemia  - Ostrava 08. - 10. 04. 2016 

14. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže v hre na dychové nástroje (drevené, plechové a 

zobcová flauta) 

1. miesto a laureát kategórie  

2.  kategória - zobcová flauta 

Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková) 

2. miesto 

 
1. kategória - zobcová flauta 

Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.) 

3. miesto 

1.  kategória - zobcová flauta 

Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková) 

2.  kategória - zobcová flauta 

Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková) 

Čestné uznanie 2.  kategória - zobcová flauta 

                        Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková) 
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Rečou klavíra – Kysucké Nové Mesto 13.04. 2016 

druhý ročník celoslovenskej súťaže v hre na klavíri pre žiakov ZUŠ  

 

 

Zlaté pásmo a víťaz kategórie 
 

VI. kategória 

Veronika Angelovičová (PaedDr. Eva Hrunčáková) 

 

Bronzové pásmo  

 
III. kategória 

Kristína Nagyová (Miriam Poklembová, DiS. art.) 

 

Pamätný list  IV.  kategória  

         Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková) 

 

Schneiderova Trnava 14-15.04. 2016 

Celoslovenská interpretačná súťaž v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského 

Trnava 

 
Zlaté  pásmo 

       II. kategória 

     Judita Gajdošová(Mgr. Lucia Lovašová) 

Strieborné pásmo  

 
           I. kategória 

          Janka Kormanová (Mgr. Lucia Lovašová) 

 

 

Bronzové pásmo  

 
I. kategória 

Tatiana Hodoličová (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.) 

 

 

 

Gitarový festival Giraltovce 22.04.2016 

Celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou v hre na gitare – ZUŠ Giraltovce  

 
Zlaté  pásmo 
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II. kategória 

Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická) 

Strieborné pásmo  

 

 
            I. kategória 

       Dorota Spišáková (Mgr. Lucia Sotáková) 

      Daniel Kohuth (MgA. Jozef Haluza) 

 

      II. kategória 

       Lucia Ploščicová (MgA. Jozef Haluza) 

       Annamária Veres (MgA. Jozef Haluza) 

       Simona Gibalová (MgA. Jozef Haluza) 

       Maximilián Pándy  (Mgr. Adriana Kubrická) 

 

Bronzové pásmo  

 
I. kategória 

Tomáš Jurčík (Miroslav Olšanský, DiS. art.) 

 

 

 

Klavírna súťaž Spišská Nová Ves 19.04.2016 

Celoslovenská súťaž v hre na klavíri – ZUŠ J. Fabíniho Spišská Nová Ves 

 
Zlaté  pásmo 

I. kategória 

Daniela Rendeková (Judita Barthová) 

II. kategória 

Kristína Nagyová (Miriam Poklembová, DiS. art.) 

Róbert Stašš (Ľudmila Fetteriková, DiS. art.) 

III. kategória 

Anthony Martin (Edita Kovácsová, DiS. art.) 

Strieborné pásmo  

 
           I. kategória 

       Alžbeta Bodová (Božena Wukstová, DiS. art.) 

       

           II. kategória 

        Jakub Gordiak (Mgr. Terézia Gurbaľová) 

 

           III. kategória 

        Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková) 
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Bronzové pásmo  

 
I. kategória 

Gábor Pándy (Edita Kovácsová, DiS. art.) 

 

 

 

Ružomberská klasická gitara 05.-06.05.2016 
šiesty ročník celoslovenskej žiackej súťaže v sólovej hre na klasickej gitare 

 

3. miesto 

II.  kategória  

Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická) 

 

Detský hudobný festival Jána Cikkera Banská Bystrica  

06.-08.05.2016 
XXIV. ročník celoslovenskej detskej interpretačnej súťaže v sólovej a komornej hre na 

sláčikové nástroje 

 

Zlaté  pásmo 

 
I. kategória 

Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová) 

 

 

Bronzové pásmo  

 
IV. kategória 

                   Lucia Beliková (Mária Čepčániová, DiS. art.) 

 

 

 

Novohradská flétna, Trhové Sviny, Nové Hrady, ČR 

11.-15.05.2016 
XIII. ročník medzinárodnej súťaže mladých interpretov v hre na zobcových a priečnych 

flautách 

 

1. miesto 

 
III.A kategória  

Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.) 

 

IV.A kategória 

Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková) 

V.A kategória 

Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

VI.A kategória 
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Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková) 

+ cena za aranžmá skladby 

 

2. miesto 

 
IV.A kategória  

Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

3. miesto 

IV.B  kategória  

Alexandra Bučková (Mária Macáková, DiS. art.) 

 

Piano v modernom rytme, Bojnice 26.05.2016 
celoslovenská klavírna súťaž modernej-populárnej hudby pre žiakov ZUŠ 

 

Zlaté  pásmo a víťaz kategórie 

 
II. kategória 

Katarína Planetová – husle (PaedDr. Eva Hrunčáková) 

 

 

 

Gelnický kľúč 2016, Gelnica 27.05.2016 
festival komornej inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia 

 

Zlaté  pásmo 

 
      A. kategória – komorné telesá 

  Zuzana Vargová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková) 

Michaela Chovancová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková) 

Lenka Lorková – flauta (Mgr. Helena Kundraciková) 

Karolína Jakubišinová – flauta (Mgr. Helena Kundraciková) 

 

Zlaté  pásmo a cena poroty 

 
        A. kategória – komorné telesá 

Veronika Merkovská – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková) 

Terézia Stanová zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

Zlaté  pásmo a Gelnický kľúč 

 
        A. kategória – komorné telesá 

Ida Eštoková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.) 

Tatiana Urbanová – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.) 

Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.) 
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Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice 

 

PREHLIADKY, SÚŤAŽE, FESTIVALY 

 
 

Príloha č. 2 k Správe o výchovno-vyučovacej činnosti základnej umeleckej školy za školský rok 2015/2016 

Prehľad o súťažiach v číslach 

P. 

č. 

Názov súťaže Súťaž Laureát 

súťaže 

1. miesto 2. 

miesto 

3. 

miesto 

zlaté 

 pásmo 

strieborné 

 pásmo 

bronzové  

pásmo 

1. Spev bez hraníc celomestská  1      

2. Festival Eugena Suchna celoslovenská        

3. 
Prehliadka mladých gitaristov- 

Bratislava 

celoslovenská 
    1   

4. 
International Classcal Guitar Festival 

Bratislava 

medzinárodná Diplom za 

účasť 
      

5. Čarovná flauta - Nižná na Orave celoslovenská 1 4 1     

6. Klavírna súťaž P. Kadosu Levice celoslovenská Cena poroty       

7. Zahrajme si pre radosť Prešov krajská     4 1  

8. Hnúšťanský akord – Spišská Nová Ves krajská   1     

9. Pro Bohemia Ostrava medzinárodná 1/kateg/ 1 1 2    

10. Rečou klavíra Kysucké Nové Mesto celoslovenská 1/kateg/    1  1 

11. Shneiderova Trnava celoslovenská     1 1 1 

12. Gitarový festival Giraltovce celoslovenská     1 6 1 
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13. Klavírna súťaž Spišská Nová ves regionálna     4 3 1 

P. 

č. 
Názov súťaže Súťaž Laureát 

súťaže 

1. miesto 2. 

miesto 

3. 

miesto 

zlaté 

 pásmo 

strieborné 

 pásmo 

bronzové  

pásmo 

14. Ružomberská klasická gitara celoslovenská    1    

15. DHF Jána Cikkera Banská Bystrica celoslovenská     1  1 

16. Novohradská flétna, Trhové Sviny, ČR medzinárodná  4 1 1    

17. Piano v modernom rytme celoslovenská 1/kateg/ 1      

18. Gelnický kľúč regionálna 1    3   

19. 

Celoslovenská súťaž Petra Dvorského 

Košice 

celoslovenská 
       

          

 
 

 
        

 
 

  
       

 
         

 
 medzinár. 3x        

 
 celoslov. 11x        

  krajská 4x        

19 SPOLU celomestská 1x 5 11 4 4 16 11 5 

 Počet zúčastnených žiakov: 75 
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Príloha č. 3 
ZÁKLADNÁ  UMELECKÁ  ŠKOLA  MÁRIE   HEMERKOVEJ 

HLAVNÁ  68, 040 01, KOŠICE  
 

 
 

HODNOTIACA  PEDAGOGICKÁ  RADA   

30. júna 2016 o 09,00 hod. 

 

 
Interné koncerty: 38 
 

Interný absolventský koncert: 2 
 

Interné koncerty absolventov ISCED 1B: 2  

 

Vianočné koncerty: 8 
školský benefičný verejný 1 21.12.2015 

školský 2 

triedny 4  (A. Žitvová + J. Fričová + L. Kalinová, D. Andrejkovičová,  

J. Barthová, Czimová) 

ŠD L. Novomeského 1 

      

 Triedny koncert: 5 (1 Ku Dňu matiek – A. Czimová, 2 A. Kmecová, 1 Andrejkovičová, E. 

Kovácsová, 1 I. Susová + L. Sotáková, E. Hrunčáková - Filmová hudba – 22.06.2016 Caffé 

Cathedral) 

 

 

Koncert pre MŠ: 4 (2 MŠ Juhoslovanská, 1 MŠ Ovručská, 1 MŠ Čínska) 

Workshopy pre deti MŠ: 4 

 

Tematické koncerty: 11 (Molto bene – 28.09.2015 Caffé Cathedral, Klobásková show – 

25.01.2016 Kulturpark, Koncert z diel T. Stachak – 01.02.2016, Hudobná cukráreň – 29.02.2016 

Kulturpark, Autorský koncert skladateľa M. Vozara – 04.03.2016, Etudový maratón – 

18.03.2016, Koncert z diel ruských skladateľov – 22.04.2016, Perfetto – 18.05.2016 Caffé 

Cathedral, Tepláková show – 30.05.2016 Kulturpark, Deti (nielen) deťom – 01.06.2016 Caffé 

Cathedral, Filmová hudba – 23.06.2016) 

Verejný žiacky koncert: 6 (Mikulášsky – DU 07.12.2015, Jarný –– DU 21.03.2016, VK – 

Konzervatórium 23.03.2016, 05.05.2015, Hudobná promenáda v rámci 8. ročníka projektu 

„Predstavujeme košické talenty“ Dolná brána 03.05.2016, VK - Východoslovenská galéria 

06.06.2016, Verejný absolventský koncert 13.06.2016) 

 

Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci cyklu Portréty: 1 (3 čísla) 

Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci 3. ročníka Festivalu ZUŠ: 1 (5 čísel) 

Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci Galakoncertu umeleckých škôl: 1 (2 čísla) 

 

 

Komorný gitarový koncert: 1 08.03.2016 

Školská gitarová prehliadka: 1 17.05.2016 

Spoločný akordeónová prehliadka ZUŠ vo Valalikoch: 1 12.05.2016 

Spoločné gitarové koncerty: 2 21.10.2015, 15.06.2016 
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Kultúrne brigády: 25  
 

Musica Iuvenalis: 79 vystúpení, 1 sústredenie 

August  2015  

29.7.-12.8. – zájazd Francúzsko – 9 koncertov – Festival Eurochestries 

 

September  2015  

20.9. – Koncert pre NAPS – Bratislava 

 

Október  2015  

1. – 6.10. – Koncertný zájazd Ženeva – 5 koncertov 

25.10. – Koncert v hoteli Bankov 

28.10. – Koncert v rámci festivalu České dni – Michalovce 

 

November  2015  

8.11. – Koncert v rámci festivalu Sakrálnej hudby Košice 

12.11. – Koncert Svetlo porozumenia Košice 

19.-21.11. – Festival J. Swidera Poľsko – 3 koncerty 

26.11. – Koncert v Malej Ide 

27.11. – Koncert pre KSK v Košiciach 

28.11. – Slávnostný koncert zboru Karpaty – Košice 

29.11. – Koncert pre Progress promotion  

 

December  2015  

4.12. – Koncert pre Spoločnosť Jógy-Košice 

7.12. – Koncert pre detskú nemocnicu 

8.12. – Koncert pre spoločnosť NESS 

9.12. – Koncert pre Konzervatórium Košice 

11.-13. 12. – Sústredenie Danišovce  

13.12. – Koncert České vianoce Košice 

13.12. – Vianočný koncert pre mesto Košice 

14.12. – Vianočný koncert orchestra MUSICA IUVENALIS 

17.12. – Vianočný koncert pre Technickú univerzitu 

19.12. – Vianočný koncert pre národnostný klub 

21.12. – Vianočný koncert pre donorov orchestra 

22.12. – Vianočný koncert pre gymnázium Poštová 

 

Január  2016  

 

10.1. – Koncert v Poľove 

16.1. – Koncert Ukrajinský ples 

23.1. – Koncert na plese Technickej Univerzity 

24.1. – Novoročný koncert mesta Košice 

30.1. – Koncert na Českom plese 

 

Február  2016  

 

24.-28. – účasť na konferencii Eurochestries v Španielsku 

 

 

Marec  2016  

 

11. - Koncert na slávnosti Športová osobnosť Košíc 

15. – Koncert v Michalovciach 
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Apríl  2016  

  

2. – Koncert v Košiciach v Evanjelickom kostole 

6. – Koncert v Dominikánskom kostole 

23. – Koncert v Dominikánskom kostole 

23. – Koncert v McDonald's Jazero 

23.- Koncert v Grécko-katolíckom kostole 

Máj 2016 

 

9. – Výchovný koncert na ZŠ Ťahanovce 

16. – Koncert pre Kiwanis klub 

20. – Koncert pre nemocnicu Šaca 

21. – Koncert na Spišskej kapitule 

24. – Koncert v rámci festivalu ZUŠ 

 

Jún  2016  

 

13. – Absolventský koncert 

29. – Koncert pre Slovenský konzulát v Užhorode 

 

Júl  2016  

 

2. – Koncert pre mesto Vysoké Tatry 

3.-12. - Festival Šengenský poludník – 22 koncertov v Košiciach, Tatrách, Svinici, Jasove, 

Trebišove 

 

Deň otvorených dverí na alokovanom pracovisku ZŠ Belehradská: 1 

 

Hospitácie: 4 + 6 (adaptačné vzdelávanie Bc. Martin Samuely) 

 

Súťaže a festivaly: 19 /účasť 75 žiakov, 56 popredných ocenení/ 

/príloha/ 

 

Projekt: Virtuoso – sláčikové oddelenie  
Avon pochod Bratislava – september 2015 

sústredenie NMO Spišská Kapitula 13.-15.07.2016 

Koncertné turné – Krakow, Wroclaw, Poznaň 19.-25.07.2016 

 

 

Celomestský metodický deň: – pre dychové, gitarové a klavírne oddelenie - 01.02.2016 

Metodickdeň pre cirkevnú ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove - /Ľ. Fetteriková, DiS. art./ 

 

Učiteľské kvarteto: – 4 vystúpenia /Mgr. L. Lovašová, Mgr. I. Ondrušková, M. Čepčániová, 

DiS. art., E. Malinová, DiS. art./ 

 

6 učiteľov školy – členovia porôt súťaží a festivalov 

 

2 školské výlety: absolventský výlet Praha  

   žiaci alokovaného pracoviska Ťahanovce – Markušovce, Spišská Nová Ves – jún 2016 

 

 



 26 

Podrobne hodnotené všetky vyššie spomínané podujatia boli na pracovných poradách 

školy, komplexná činnosť školy bola hodnotená na polročnej a koncoročnej hodnotiacej 

pedagogickej rade vedúcimi PK všetkých oddelení. 

 

Výsledky súťaží a činnosť školy sú podrobne spracované v školskej dokumentácii a na 

webovom sídle školy. 

  

Stav k 30.06.2016                                

 

   

  Jana Fričová, DiS. art. 

       riaditeľka školy 

 

 
 

 

 

 

  


