
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2008/2009

          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
Telefón : 055 / 622 57 81, 622 74 31 fax :  055 / 622 74 31
e-mail : zus.hemerkovej@stonline.sk
Webová stránka školy : www.zuske.sk
Zriaďovateľ školy: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Vedenie školy:

 meno telefón mobil 
školský e-mail

Riaditeľka  Jana Fričová 622 74 31, 
622 57 81, kl. 26 -  mks.zus.ke@stonline.sk

Zástupkyňa RŠ  Lucia Kalinová 622 57 81, kl. 23 - kaliluca@gmail.com
Zástupkyňa RŠ  Anna Žitvová 622 57 81, kl. 24 - annazitvova@gmail.com
Hospodárka školy Margita Jamnická 622 57 81, kl. 21 - zus.hemerkovej@stonline.sk
Mzdová a personálna referentka Mária Forgáčová 622 57 81, kl. 25 - -

Údaje o Rade školy a poradných orgánoch
Rada školy: Meno a priezvisko

Predseda: Jarmila  Stašíková (učiteľka ZUŠ)
Členovia Rady školy za:
pedagogických zamestnancov Mgr. Martin Bolf
ostatní zamestnanci školy Margita Jamnická (hospodárka ZUŠ)
zástupcovia rodičov Ing. Peter Beke

Alena Benková
RNDr. Mária Kožurková, CSc.,
Ing. Andrea Tirčová

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Helena Jeníková
Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc
Mgr. Ľubica Blaškovičová
MgA. Bartolomej Buráš
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PK školy:

P. č. Názov PK predseda zastúpenie predmetov

1. PK klavír Jarmila Stašíková
Ľudmila Fetteriková klavír

2. PK sláčikových 
nástrojov Mgr. Ivana Ondrušková husle, viola, violončelo, kontrabas

3. PK dychových a bicích 
nástrojov Peter Kendereš

zobcová flauta, priečna flauta, hoboj, 
klarinet, trúbka, saxofón, lesný roh, 
trombón, bicie nástroje

4. PK gitarovej hry Iveta Susová gitara
5. PK akordeónového 

oddelenia a keyboard Gabriela Baxová akordeón, keyboard

6. PK speváckeho 
oddelenia Katarína Jusková spev

7. PK hudobno-
teoretických predmetov Mgr. Jana Santovjáková hudobná náuka, prípravné štúdium

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30. 6. 2009

Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch

• Počet žiakov spolu :   953                                      z toho počet žiakov v HO :      953

počet žiakov v VO : 0

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0

• Počet žiakov v prípravnom štúdiu :   39                 z toho počet žiakov v HO : 39

počet žiakov v VO : 0

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0

• Počet žiakov v základnom štúdiu :   872                 z toho počet žiakov v HO : 872

počet žiakov v VO : 0

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0

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

počet žiakov v VO : 0

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0

• Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :    42             z toho počet žiakov v HO : 42

počet žiakov v VO : 0

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0
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Údaje o počte zapísaných žiakov v školskom roku 2008/2009
- Počet žiakov spolu :   1003                               z toho počet žiakov v HO : 1003

počet žiakov v VO : 0

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0

- Počet žiakov v prípravnom štúdiu :   39            z toho počet žiakov v HO :         39
počet žiakov v VO : 0

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0

- Počet žiakov v základnom štúdiu :    922           z toho počet žiakov v HO : 922
počet žiakov v VO : 0

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0

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

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0

- Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :   42          z toho počet žiakov v HO : 42
počet žiakov v VO : 0

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0

Údaje o počte absolventov
- Počet žiakov spolu :    75                                   z toho počet žiakov v HO : 75

počet žiakov v VO : 0

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0

- Počet žiakov v základnom štúdiu :    73              z toho počet žiakov v HO : 73
počet žiakov v VO : 0

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0

- Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :   2            z toho počet žiakov v HO : 2
počet žiakov v VO : 0

počet žiakov v TO : 0

počet žiakov v LDO : 0
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3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Odbory
Prospeli s

vyznamenaní
m

Prospeli Neprospeli
Neklasifi-
kovaní

Počet
absolventov

počet počet počet počet počet
HO 823 89 0 2 75

     LDO –- –- –- –- –-
TO –- –- –- –- –-
VO –- –- –- –- –-

Spolu: 823 89 0 2 75

4. Zoznam študijných odborov: 1 hudobný

5. Údaje o zamestnancoch školy:

5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy

a) pracovný pomer
pracovný
pomer

fyzický počet prepočítaný počet
pedagog. nepedagog. pedagog. nepedagog.

TPP 58 7 55,73 5,05
DPP 10 2 5,61 0,8
znížený úväzok 20 8 13,34 4,85
ZPS 1 0 1 0
civilná služba 0 0 0 0
na dohodu 1 0 0 0

b) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov:
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu

Učiteľov 0 69 69
uvádzaných začínajúcich pedagogických
zamestnancov do praxe:

0 0

Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:       0
spolu počet pedagógov – študujúcich: 0 0
špecial. inovačné štúdium 0 0
špecial. kvalifik. štúdium 0 0
vysokoškolské pedagogické 0 0
vysokoškolské nepedagogické 0 0

Riadiaci zamestnanci:
Štúdium 
PVVPZ

ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú 
prihlášku od

RŠ 2007 –- –- 2004 2007 –-
ZRŠ 2007 –- –- 2004 2007 –-
ZRŠ 2009 –- –- 2007 2009 –-
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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
Školník - údržbár 1 0,5 DPP 30.6.2009
Vrátnik - informátor 1 0,75 TPP
Upratovačka 3 2,25 TPP
Referentka personálno-mzdová 1 0,8 TPP
Technik BOZP a PO 1 0,3 DPP 30.6.2009
Informatik 1 0,25 TPP
Spolu: 9 5,85

6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy :
a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 0

b) počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávanie : 0

 c)  počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia :  viď príloha 1
 d) počet pedagógov, ktorí absolvovali vzdelávanie organizované školským úradom :  0

 e) absolvoval už riaditeľ školy prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov ?  áno     

 f) je zaradený riaditeľ školy do prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov ?   nie  

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
viď príloha 2 - 4

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná 
charakteristika
Dlhodobým projektom školy je Medzinárodná klavírna súťaž Košice, viď príloha 5

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku 
2008/2009
Nebola žiadna inšpekcia zo ŠŠI.

10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Škola sídli v prenajatých priestoroch od Správy majetku mesta Košice, s. r. o. v centre mesta 
na  Hlavnej  ulici  č.  68  na  troch  poschodiach  traktu  A,  výmera  kancelárskych  priestorov 
1.229,50 m2 + spoločné priestory 432,42 m2, spolu výmera: 1.661.92 m2.

Na  škole  je  koncertná  sála,  35  učební  (z  toho  v  3  je  aj  pracovňa  riaditeľky  školy  a  2 
zástupkýň),  2  teoretické  učebne,  zborovňa,  4  kabinety  nástrojov  a  knižníc,  2  pracovne 
(hospodárka  a  PaM),  vrátnica,  denná  miestnosť  upratovačiek,  sklad-školník,  registratúra 
spisov.
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ZUŠ M. Hemerkovej má v Košiciach aj tri alokované pracoviská, kde vyučovalo 9, resp. 10 
učiteľov: na sídlisku Ťahanovce: ZŠ Belehradská 21 (6, resp. 7 učiteľov), ZŠ Bruselská 18 – 
Viedenská (2 učiteľky) a na sídlisku Podhradová: ZŠ Polianska 1 (1 učiteľka).

Všetky učebne sú vhodné na vyučovanie príslušného predmetu a sú aj plne využité. Hudobné 
nástroje a notový materiál sa priebežne podľa potreby zakupovali z finančných prostriedkov 
Občianskeho združenia rodičov a priateľov hudby a umenia pri ZUŠ Márie Hemerkovej, resp. 
koncom roka 2008 zo školných príspevkov.  Drobné opravy a  údržbu školských priestorov 
(maľovanie) zabezpečujeme z vlastných prostriedkov. Na škole využívajú počítače a internet: 
vedenie školy a administratíva, 2 počítače sú k dispozícii: pre učiteľov v zborovni, pre žiakov 
v 1 teoretickej triede.

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 iné
1. – 8. mesiac 

2008
9. – 12. mesiac

2008 1. – 6. mesiac 2009 Rok 2008 1. – 6. mesiac 2009

13.943.448,00 Sk
(462.837,68 €) 

6.975.280,00 Sk
(231.536,88 €) 

370.557,14 €
(11.163.404,40 Sk)

Školné: 3.040.987,00   
Dobropis 128.494,80
Vratka VZP: 515,00

SPOLU: 3.169.996,80 Sk
(105.224,62 €)  

Školné: 56.356,36 €
Vratka DDS: 3,32 €
SPOLU: 56.359,68 €

(1.697.891,72 Sk)

20.918.728,00 Sk
(694.374,56 €)

Spolu dotácia za rok 2008: 24.088.724,80 Sk (799.599,18 €)
Spolu dotácia 1.-6. 2009:     426.916,82 € (12.861.296,12 Sk)

Finančné prostriedky získané (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

materiálne vybavenie
potrebné pre školu

Iné: iné fin. prostr. získané
podľa osobitných predpisov

9. – 12. mesiac
2008

1. – 6. mesiac
2009

9. – 12. mesiac
2008

1. – 6. mesiac
2009

9. – 12. mesiac
2008

1. – 6. mesiac
2009

1.368.067,66 Sk
(45.411,53 €)

43.750,83 €
(1.318.037,50 Sk)

167.720,80 Sk
(5.567,31 €)

1.526,37 €
(45.983,42 Sk) 0 0

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy
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Základná umelecká škola Márie Hemerkovej si vytýčila za svoj cieľ:
- Udržať vysokú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu.
- Vypracovať  kvalitný  školský  vzdelávací  program,  podľa  ktorého  budú  pedagógovia 

školy pracovať. 
- Skvalitňovať  prácu  orchestrov.  Za  účelom  prípravy  čo  najkvalitnejšieho  dorastu  do 

mládežníckeho orchestra Musica Iuvenalis  od septembra  dirigentský post Sláčikového 
orchestra 5.-7.  ročníkov zastáva Mgr.  art.  Igor Dohovič,  PhD., ktorý je aj  dirigentom 
orchestra Musica Iuvenalis. Prácou s týmto orchestrom neustále dokazuje svoju vysokú 
odbornosť. Veľmi dobrú prácu s deťmi a mládežou zase dokazuje jeho obľúbenosť medzi 
žiakmi. 

- Naďalej organizovať Medzinárodnú klavírnu súťaž Košice, ktorej XI. ročník prebehol 
opäť veľmi úspešne, za účasti súťažiacich a porotcov z 16 štátov Európy. XII.  ročník 
Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice pripravujeme na apríl 2011.

- Neustále propagovať činnosť našej ZUŠ a získavať nových žiakov, o čo sme sa snažili aj 
doteraz organizovaním výchovných koncertov pre MŠ aj pre ZŠ na pôde našej školy 
a základných škôl v Košiciach. 

13. SWOT analýza výsledkov školy

1. Silné stránky
 právna subjektivita 
 meno školy
 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 nežiadúcich javov
 veľmi dobrá estetická a funkčná úroveň koncertnej sály 
 bohatosť akcií
 organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice
 podporovanie nadaných detí
 účasť na celoštátnych a medzinárodných súťažiach a festivaloch
 dosahovanie popredných umiestnení a ocenení
 práca v orchestroch a súboroch
 dobrá spolupráca s MŠ a ZŠ
 dobré vzťahy so zriaďovateľom
 dobrá spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov
 webová stránka školy
 dobrá poloha (stred mesta), čo umožňuje primeranú dostupnosť detí z okolitých ZŠ
 záujem o školu zo strany rodičov a verejnosti
 zviditeľnenie 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
2  Slabé stránky školy
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 klesajúci počet žiakov
 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 zamestnancov školy
 nízky  záujem  žiakov  o vyučovanie  hudobnej  náuky,  ktorá  je  však  na  ZUŠ  povinný 

predmet
 nedostatok žiakov v dychovom oddelení

3  Príležitosti
 vypracovávanie a realizácia projektov,  zapojenie sa do projektov
 progresívne metodické postupy
 možnosť výmeny pedagogických skúseností
 sponzoring
 spolupráca s rodičmi, záujem rodičovskej verejnosti

      4  Ohrozenia
 nedostatok finančných prostriedkov
 normatívny spôsob financovania
 nepriaznivý demografický vývoj
 slabé 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
 zvýšenie cien energií

14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami

Škola naďalej veľmi dobre spolupracuje s Občianskym združením rodičov a priateľov hudby a 
umenia (OZ) pri ZUŠ Márie Hemerkovej a Radou rodičov. Nezastupiteľná podpora rodičov pri 
udržaní kvality našej práce a zámerov školy sa odzrkadlila vo vynikajúcich výsledkoch našej 
práce. Členovia OZ sa venovali otázkam materiálnej i organizačnej pomoci škole.

Z  finančných  prostriedkov  OZ tak  ako  každý  rok  škola  nakupuje  nové  hudobné  nástroje, 
notový materiál, vysiela žiakov  a pedagógov na súťaže a prehliadky, uhrádza prenájom sály 
Domu umenia na verejné koncerty, zabezpečuje ladenie a údržbu hudobných nástrojov  a tiež 
prispieva na každoročný zájazd absolventov školy do Prahy, zakupuje žiakom školy pamätné 
predmety a darčeky.

Výborná  je  tiež  spolupráca  vedenia  školy  so  zriaďovateľom,  Radou  školy  a inými 
organizáciami – Konzervatórium, SSŠ, MŠ, ZŠ.

15. Záver
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Činnosť  ZUŠ  Márie  Hemerkovej  bola  aj  v tomto  školskom  roku  plynulá,  žiadne  vážnejšie 
problémy nenarušili  jej  chod. Škola sa snažila systematicky plniť plán práce školy, ktorý na 
začiatku školského roka schválili pedagogickí zamestnanci školy. Pre napĺňanie svojho poslania 
mala vytvorené adekvátne personálne aj priestorové podmienky, aj vďaka podpore zriaďovateľa 
Magistrátu Mesta Košice , tak ako aj v minulom školskom roku. Našou snahou je čo najviac 
propagovať činnosť našej školy na rôznych akciách a pri každej príležitosti, aby sme podchytili a 
zaujali čo najširšiu vekovú kategóriu detí, mládeže ale aj dospelých.  Učitelia aj žiaci ZUŠ, ktorí 
pripravili  výchovné  koncerty,  sa  pokúsili  vniesť  trocha  radosti  aj  medzi  choré  deti  na 
oddeleniach  detskej  nemocnice.  Okrem  týchto  akcií  sa  konali  koncerty  interné,  verejné, 
tematické a žiaci školy doniesli 48 ocenení zo súťaží a festivalov. Všetci  učitelia našej ZUŠ 
veľmi zodpovedne a zanietene pristupujú k svojej práci a sú otvorení novým podnetom.
Hudba  má  významný  vplyv  na  rozumové  a citové  utváranie  osobnosti.  Tu  je  naša  práca 
nezastupiteľná a sme presvedčení o jej opodstatnenosti a zmysluplnosti.

          
Dátum a čas hodnotiacej porady:   30. júna 2009 o 0900  

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ:

Správa  o výchovno  –  vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach  za  školský  rok 
2008/2009 ktorú predkladáme, poskytuje ucelený obraz o celoročných aktivitách ZUŠ Márie 
Hemerkovej  v  Košiciach.  Škola  má  dobré  meno,  stavia  na  tradíciách.  Svojou  prácou  a 
výsledkami  dlhodobo  reprezentuje  mesto  Košice  doma  i v zahraničí.  Svedčí  to  o vysokej 
odbornej úrovni, zanietenosti a vynikajúcej práci pedagogického zboru.

V ďalšom  období  odporúčam  zriaďovateľovi  naďalej  podporovať  ZUŠ  v zapojení  sa  do 
projektov,  ktoré  by  mohli  pozitívne  pomáhať  škole  v jej  napredovaní  a podporiť  ju  v jej 
činnostiach.
V mene  Rady  školy  chcem  poďakovať  menovite  p.  Jane  Fričovej,  riaditeľke  školy  a jej 
zástupkyniam p. Lucii Kalinovej a Anne Žitvovej v hodnotenom období za ich osobný prínos na 
udržaní vysokej úrovne tejto školy a popriať im, kolektívu pedagógov a ďalšiemu personálu veľa 
šťastia a úspechov. 
Na výsledky spoločnej práce sme všetci právom hrdí.

     
                                                        Jarmila  S t a š í k o v á

           predseda Rady školy

Dátum:  26.08.2009
 

Jana  F r i č o v á 
 riaditeľka školy

Dátum:  28.08.2009
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Príloha č. 1

ĎALŠIE  VZDELÁVANIE  PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV  ŠKOLY

P. 
č.

Meno učiteľa vzdelávacia inštitúcia  názov vzdelania poznámka

1 Dudášová Eva Katolícka univerzita – 
pedagogická fakulta
Ružomberok

učiteľstvo odborných 
umeleckých predmetov
klavír

štúdium 
trvá

2 Mgr. Grejtáková 
Karla

Katolícka univerzita – 
pedagogická fakulta
Ružomberok

učiteľstvo odborných 
umeleckých predmetov
klavír

ukončené
15.05. 2009

3 Mgr. Jakabová 
Katarína

Metodicko-pedagogické 
centrum
Prešov

1. kvalifikačná skúška 03.03.2009

4 Mgr. Jusková 
Katarína

Metodicko-pedagogické 
centrum
Bratislava

1. kvalifikačná skúška 26.02.2009

5 Mgr. Kubrická 
Adriana

Metodicko-pedagogické 
centrum
Prešov

1. kvalifikačná skúška 03.03.2009

6 Bc. Marjaková 
Marta

Katolícka univerzita – 
pedagogická fakulta
Ružomberok

učiteľstvo odborných 
umeleckých predmetov
klavír

štúdium 
trvá

7 Meščan Marcel Konzervatórium Košice gitara štúdium 
trvá

8 Mgr. 
Ondrušková 
Ivana

Stredná umelecká škola
Exnárova Košice

gitara 27.06.2009

JEDNORÁZOVÉ  PODUJATIA

P. 
č.

Názov podujatia dátum konania 
podujatia

počet 
účastníkov

1 Odborný metodický seminár – gitara - 
Nitra

09.05.2009 1

2 Klavírny kurz – ZUŠ Poprad 20. – 21.11.2009 1
3 Klavírny workshop – Konzervatórium 

Košice
20. – 24.11.2009 30

4 Flautiáda – Šamorín 08. – 09.05.2009 1
5 Flauto Dolce – 2. intepretačný kurz 

zobcových fláut
28. – 29.05.2009 10

6 Workshop Nebojme sa klasiky 27.05.2009 15
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Príloha č. 2

Prehľad o súťažiach v školskom roku 2008/2009

P. č. názov súťaže laureát -
absolútny víťaz

1. miesto 2. miesto 3. miesto zlaté 
pásmo

strieborné
pásmo

bronzové
pásmo

1 Spev bez hraníc – celomestská súťaž Košice 1 1
2 Čarovná flauta - celoslovenská 1 4 2 4
3 Husľová dielňa - celoslovenská 1
4 Schneiderova Trnava - celoslovenská 1 1 2
5 Zahrajže nám píšťalôčka - celoslovenská 1 9
6 Mladý violončelista Slovenska - celoslovenská 1 1 1
7 Husľové talenty - celoslovenská 2
8 Nitrianska lutna - celoslovenská 1
9 Matičná hudobná jeseň – krajská 3 1
10 Musica Camerata - celoslovenská 2 1 3
11 Piano v modernom rytme - celoslovenská 1
12 Husľová súťaž R. Országa - celoslovenská

SPOLU 6 6 5 5 17 6 3
13 Medzinárodná klavírna súťaž Košice 2009 4. miesto, cena primátora pre najlepšie umiestneného košického účastníka súťaže

cena primátora pre najmladšieho účastníka súťaže
14 TALENT´S  FOR  EUROPE – medzinárodná 4. miesto
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Príloha č. 3

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Interné koncerty: 29 - v KS školy

Interné absolventské koncerty: 3 - v KS školy /09.06, 10.06., 11.06. 2009/

Vianočné koncerty:  školské - 2
triedne - 5
pre MŠ – 2

Tematické koncerty: 7 - /Klavírne dielo „Obrázky zo Slovenska“ – k 100. výročiu narodenia E. 
Suchoňa – 12.12.2008 – uč. J. Stašíková, 
„Best of Piano“ – známe diela klasickej hudby  – 20.02.2009 uč. J.Barthová, 
„Koncert ku dňu učiteľov“ – učiteľský koncert – 30.03.2009
„Hudba a šport“ – 30.04.2009 – uč. PaedDr. E. Hrunčáková
„Zvieratká“ – s VO ZUŠ Irkutská – 07.05.2009 uč. E. Jánošdeáková, 
„Deň matiek“ – 14.05.2009 – uč. Stašíková
„Pop – rock – jazz“ 12.06.2009 – uč. I. Rácz, Bc. M. Marjáková

 

Verejné žiacke koncerty: 6 - /DU-01.12.2008, 04.05.2009, VAK – 15.06.2009
Konzervatórium – 10.12.2008, 20.03.2009
Historická radnica – 27.05.2009 „Májový koncert“

Koncerty v rámci Festivalu divadiel strednej Európy: 3

Spoločné koncerty: 2 – Galakoncert  v rámci projektu Predstavujeme košické talenty – 
28.01.2009 – Historická radnica
Gitarový koncert – ZUŠ M. Hemerkovej, ZUŠ Jantárová, Konzervatórium Košice a Akadémia 
umení Banská Bystrica – 19.06.2009 – ZUŠ Hlavná 68

Kultúrne brigády: 21

Musica Iuvenalis: 
Lúčka, okr. Rožňava – koncert organizovaný Českým spolkom /júl/
Koncert pri príležitosti rozlúčky s budovou Vsl. Múzea /júl/
Zájazd Španielsko – Punta Umbria /júl-august/
Skúšky medzinárodného orchestra /august/
Koncert v Bardejovských kúpeľoch /september/
Koncert v rámci sakrálneho festivalu /november/
Vianočný koncert /december/
Koncert pre Mesto Košice – primátorský punč /január /
Koncert pri príležitosti jubilejnej konferencie URL /február/
Koncert na plese v Šaci /február/
Koncert v Čani /marec/
Koncert v rámci MKS Košice 2009 /apríl/
Koncert v rámci Dní mesta Košice /máj/
Koncert na plese a pre SCS /máj/
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Predstavenie opery Bastien a Bastienka na opernom festivale v Miškolci /jún/
Koncert pre Český spolok /jún/
Koncert pre MČ Západ /júl/
Festival Eurochestries – 19 koncertov v Košiciach /júl/
Zájazd do Francúzska – mesto Niort /august/

Výchovné koncerty: 6 /pre MŠ a ZŠ/

Benefičné koncerty: 3

Súťaže: 16
Spev bez hraníc 22.X. 2008 Košice
Musica Camerata Ján Albrecht Bratislava 21.-23.2008
Matičná hudobná jeseň 20.XI. 2008
Čarovná flauta Nižná 12.-14.XI. 2008
Mladí klaviristi Bratislava 26.-27.XI. 2008
Schneiderova Trnava 25.-27.III.2009
Husľová dielňa Žilina 2.-4.IV.2009
Husľová súťaž Rudolfa Orzsága Kremnica 17.IV.2009
Medzinárodná klavírna súťaž Košice 2009
Zahrajže mi píšťalôčka Nové Zámky 7.-9.V.2009
Nitrianska lutna 12.-13.V.2009
Mladý violončelista  Kežmarok 20.-21.III.2009
Talents for Europe Dolný Kubín 10.-14.V.2009
Festival Ivana Ballu Dolný Kubín 20.V.2009 Husľové talenty, Klavírna Orava
Husľová dielňa Nižná na Orave 21.-22.V.2009
Piano v modernom rytme Bojnice 28.-30.V.2009
Gelnický kľúč
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Príloha č. 4

Účasť a umiestnenie žiakov  ZUŠ Márie Hemerkovej na súťažiach 
a festivaloch v školskom roku 2008/2009

22.10.2008 

Spev bez hraníc Košice

1. miesto
o B. kategória

Patrícia Hlaváčová (uč. Svetlana Tomová) 

2. miesto
o E. kategória

Stanislav Trojčák (uč. Mgr. Katarína Jusková) 

12.-14.11.2008 

Čarovná flauta - Nižná

celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

o LAUREÁT SÚŤAŽE
Lucia Kekeňáková (uč. Anna Hrehová) 

1. miesto
o I. kategória – zobcová flauta

Zdislava Lukášová (uč. Mgr. Jana Santovjáková) 
o I. kategória – saxofón

Viktor Pristaš (uč. Peter Kendereš) 
o IV. kategória – zobcová flauta

Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová) 
o V. kategória – zobcová flauta

Lucia Kekeňáková (uč. Anna Hrehová) 

2. miesto
o II. kategória

Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová) 
o V. kategória

Zuzana Čupková (uč. Daniela Popovičová) 

3. miesto
o I. kategória

Terézia Fűleová (uč. Mgr. Jana Santovjáková) 
o II. kategória

Filip Sabol (uč. Peter Kendereš) 
o III. kategória

Dominika Babčáková (uč. Daniela Popovičová) 
o V. kategória

Ivana Badiarová (uč. Magdaléna Rizmanová) 

Čestné uznanie
o I. kategória

Tomáš Kekeňák (uč. Peter Kendereš) 
o V. kategória

Lenka Gliganičová (uč. Mgr. Helena Kundraciková) 
o V. kategória

Katarína Krnáčová (uč. Mgr. Helena Kundraciková) 
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o V. kategória
Veronika Haluzová (uč. Magdaléna Rizmanová) 

20.11.2008 

14. ročník Matičnej hudobnej jesene – Košice

Súťažná prehliadka pre žiakov ZUŠ v sólovom speve

Zlaté pásmo
o I. kategória

Patrícia Hlaváčová (uč. Svetlana Tomová) 
o I. kategória

Natália Kičurová (uč. Daniela Popovičová) 
o III. kategória

Marek Vlčko ( uč. Mgr. Katarína Jusková) 
o IV. kategória

Barbara Janovčíková ( uč. Mgr. Katarína Jusková) 

Strieborné pásmo
o IV. kategória

Mária Hudáková (uč. Svetlana Tomová) 

Bronzové pásmo
o I. kategória

Natália Kačalová (uč. Liana Theisová) 
o I. kategória

Lenka Kollárová (uč. Svetlana Tomová) 
o V. kategória

Mária Arkaiová (uč. Svetlana Tomová) 

21.–22.11.2008 

MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2008, Bratislava

súťažný festival

Komorné trio

Zlaté pásmo
o III. kategória

Martina Kudlovká – klavír (uč. J. Barthová) 
Mária Varhoľáková – violončelo (uč. M. Olšanský) 
Terézia Šofranková – husle (uč. Mgr. Lucia Lovašová) 

Štvorručná hra na klavíri

Zlaté pásmo
o III. kategória

Petra Barčovská 
Jana Kunová (uč. Ľ. Fetteriková) 

Dychové duo

Strieborné pásmo
o I. kategória

Veronika Mattová 
Dominika Babčáková (uč. D. Popovičová) 

Bronzové pásmo
o I. kategória

Tomáš Kekeňák 
Viktor Pristaš (uč. P. Kendereš) 

15

http://www.zuske.sk/index.php?mi=4&sm=1&lng=sk&odd=15#15
http://www.zuske.sk/index.php?mi=4&sm=1&lng=sk&odd=14#14


o III. kategória
Michaela Hrehová (uč. M. Macáková) 
Lenka Gliganičová (uč. Mgr. H. Kundraciková) 

o III. kategória
Nina Jakešová 
Gabriela Kluknavská (uč. M. Macáková

·  20.–21.03.2009 

MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA

Celoslovenská súťaž - Kežmarok

1. miesto a absolútny víťaz súťaže
o V. kategória

Mária Varhoľáková (uč. M. Olšanský) 

2. miesto
o II. kategória 

Mária Vojtovičová (uč. M. Olšanský) 
17.04.2009 

Husľová súťaž Rudolfa Országha Kremnica

LAUREÁT SÚŤAŽE a zlaté pásmo
o II. kategória

Terézia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová) 

Zlaté pásmo
o II. kategória

Peter Balogh (uč. Mgr. art. Jana Lattáková) 

Strieborné pásmo
o I. kategória 

Anna Kötelesová (uč. Mgr. art. Jana Lattáková)
Samuel Salzer (uč. Mgr. Ivana Ondrušková) 

Bronzové pásmo
o I. kategória 

Natália Dadejová (uč. Mgr. Ivana Ondrušková) 
o II. kategória 

Antónia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová) 

·  02.-04.04.2009 

15. Husľová dielňa Žilina

Žilina – ZUŠ L. Árvaya / Pod vedením doc. Jindřicha Pazderu, HAMU Praha

LAUREÁT
o

Peter Balogh (uč. Mgr. art. Jana Lattáková) 
o

Terézia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová) – laureátka 14. Husľovej dielne Žilina – 
spoločný koncert s doc. Jindřichom Pazderom a Štátnym komorným orchestrom Žilina 

·  25.-27.04.2009 

SCHNEIDEROVA TRNAVA 2009

Celoslovenská súťaž v sólovej hre na klavíri a na husliach
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Klavír

Zlaté pásmo a laureát I. kategórie
o I. kategória

Kristína Kurucová (uč. Ľudmila Fetteriková) 
Husle

Strieborné pásmo
o II. kategória

Antónia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
Csenge Petrík (uč. Mgr. Lucia Lovašová) 

·  07.-09.05.2009 

Zahrajže nám píšťalôčka – súťaž v hre na zobcovú flautu – Nové Zámky

Zlaté pásmo
o A kategória

Terézia Füleová (uč. Mgr. J. Santovjáková)
Katarína Teodora Gajdošová (uč. D. Popovičová)
Zdislava Lukášová (uč. Mgr. J. Santovjáková) 

Zlaté pásmo
o B kategória

Veronika Mattová (uč. D. Popovičová) 

Zlaté pásmo a titul laureáta sólovej hry
o C kategória

Martina Nižníková (uč. M. Rizmanová) 

Zlaté pásmo
o D kategória

Ivana Badiarová (uč. M. Rizmanová) 

Zlaté pásmo
o H kategória

Mgr. Jana Santovjáková (uč. M. Rizmanová) 

Komorná hra

Zlaté pásmo
o D kategória

Martina Nižníková (uč. M. Rizmanová)
Veronika Haluzová (uč. M. Rizmanová)

Veronika Haluzová (uč. M. Rizmanová)
Ivana Badiarová (uč. M. Rizmanová) 

12.-13.05.2009 

Nitrianska lutna

Hudobno - interpretačná súťaž

1. miesto
o III. kategória

Lenka Vojnová (uč. I. Susová) 
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·  10.-14.05.2009 

Talents for Europe Dolný Kubín

13. ročník Medzinárodnej sútaže Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch

4. miesto
o IV. kategória

Terézia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová) 

19.-22.05.2009 

HUDOBNÝ FESTIVAL I. BALLU – Klavírna Orava – Dolný Kubín, Nižná

4. miesto
o I. kategória

Kristína Kurucová (uč. Ľ. Fetteriková) 

5. miesto
o II. kategória

Michaela Suchá (uč. E. Dudášová) 
·  21.-22.05.2009 

HUDOBNÝ FESTIVAL I. BALLU – Husľové talenty – Nižná na Orave

2. miesto
o IV. kategória

Terézia Šofranková (uč. Mgr. L. Lovašová) 

2. miesto
o III. kategória

Csenge Petrík (uč. Mgr. L. Lovašová) 

5. miesto
o II. kategória

Antónia Šofranková (uč. Mgr. L. Lovašová) 
·  28.-30.05.2009 

Piano v     modernom rytme „Bojnice 2009“  

Zlaté pásmo
o I. kategória

Kristína Kurucová (uč. Ľ. Fetteriková) 
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Príloha č. 5

Medzinárodná klavírna súťaž Košice

Organizátorom Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice je Základná umelecká škola Márie 
Hemerkovej v Košiciach, jej vyhlasovateľom je Ministersvo školstva Slovenskej republiky. 
Uvedená súťaž je dlhodobým projektom školy.

Prvý ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice sa konal v r. 1993 a až  do 5. ročníka 
prebiehal  každoročne  v  marci.  Po  piatom  ročníku  rozhodol  organizačný  výbor  súťaže 
o prechode na  dvojročný cyklus.  Už prvý ročník sa stretol s veľkou odozvou. Je to jediná 
medzinárodná súťaž pre deti do 15 rokov na Slovensku. Doterajších X ročníkov sa zúčastnili 
súťažiaci  z  Česka,  Poľska,  Bieloruska,  Arménska,  Ruska,  Litvy,  Ukrajiny,  Bulharska, 
Rakúska,  Nemecka,  Chorvátska,  Srbska,  Rumunska,  Portugalska, Slovenska  a Maďarska.  
Počet účastníkov je približne 60 - 100 detí, ktoré súťažia v dvoch kolách, v troch vekových 
kategóriách od najmladších 6-ročných až po 15-ročných. Ich majstrovstvo v každej kategórii 
hodnotí  5-členná  porota  pozostávajúca  z výrazných  medzinárodných  osobností 
klavírneho interpretačného  umenia.  Umeleckým  riaditeľom  súťaže  je  Profesor  Peter 
Toperczer, Dr.h.c., rektor AMU v Prahe, košický rodák. 

Sprievodnou akciou každého ročníka súťaže je koncert laureátov predchádzajúcich ročníkov, 
tiež  koncerty  orchestra  školy  Musica  Iuvenalis.
Súťaž  má  podporu  aj  zo  strany  primátora  mesta  Košice  Ing.  Františka  Knapíka  starostu 
mestskej časti Košice - Staré mesto Mgr. art. Ľubomíra Gregu, ocenenia laureátom súťaže v 
predchádzajúcich ročníkoch udeľovali aj prezidenti SR Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič.  
V  roku  1998  bola  súťaž  prijatá  za  riadneho  člena  Medzinárodnej  organizácie  EMCY 
(European  Union  of  Music  Competitions  for  Youth),  čím  sa  značne  zvýšil  jej  kredit  v 
medzinárodnom meradle. EMCY podporuje tieto súťaže za pomoci a spolupráce s UNESCO. 
Cieľom súťaže je podporiť talentované deti  a umožniť im prezentovať sa na významných 
koncertných pódiách nielen na Slovensku. Našou snahou je, aby sa v Košiciach cítili príjemne 
a hlavne, aby svetlo poznania, ktoré vzíde na tejto súťaži bolo inšpirujúce pre ich ďalší vývoj. 
Veľmi  zaujímavé  sú  koncerty  laureátov  minulých  ročníkov  MKS,  ktoré  sú  už  tradične 
súčasťou každej súťaže. Na nich môžeme vidieť a porovnať umelecký rast týchto mladých 
umelcov.
Vyvrcholením každého  ročníka  súťaže  je   záverečný  „Koncert  víťazov"  so  slávnostným 
odovzdávaním ocenení  v  Dome umenia.  Medzinárodná  klavírna  súťaž  Košice  sa  stretáva 
s mimoriadnym  ohlasom  širokej  odbornej  i laickej  verejnosti,  zviditeľňuje  mesto  Košice 
i Slovensko v zahraničí a do mesta vnáša obrovský umelecký potenciál, kontakty i priateľstvá. 
Z uvedených dôvodov budeme v tomto projekte naďalej pokračovať.

XI. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2009

Medzinárodná  klavírna  súťaž  Košice  vstúpila  do  svojho  druhého  desaťročia.  Jej 
vyhlasovateľom je  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a organizátorom Základná 
umelecká škola Márie Hemerkovej na Hlavnej 68 v Košiciach. Je to jediná medzinárodná 
súťaž pre mladých klaviristov do 15 rokov na Slovensku, ktorá prebieha v troch vekových 
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kategóriách – do 11, do 13 a do 15 rokov v dvoch kolách, záštitu nad ňou prevzal primátor 
mesta Košice Ing. František Knapík. Prvý ročník súťaže sa uskutočnil v roku 1993.
XI.  ročník  Medzinárodnej  klavírnej  súťaže  Košice  2009  sa  konal  v dňoch  23.-26.  apríla 
v koncertnej  sále  Základnej  umeleckej  školy  Márie  Hemerkovej  /1.  a 2.  kategória/  a vo 
Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu Rádio Regina na Moyzesovej 7 /3. kategória/. 
Prihlásilo sa 36 detí z 13 štátov Európy (Bielorusko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, 
Estónsko,  Gruzínsko,  Nemecko,  Litva,  Poľsko,  Rusko,  Srbsko,  Ukrajina  a Slovensko), 
hodnotila ich 10 členná medzinárodná porota zložená z renomovaných klavírnych umelcov 
a pedagógov (Brazília, Portugalsko, Švajčiarsko, Bulharsko, Česká republika a Slovensko).
Umeleckým riaditeľom súťaže je od jej vzniku prof. Peter Toperczer, Dr.h.c., dekan HAMU 
v Prahe, košický rodák.
Hlavným  mediálnym  partnerom  Medzinárodnej  klavírnej  súťaže  Košice  je  po  všetky  jej 
ročníky Slovenský rozhlas Rádio Regina.
V 1. kategórii  zvíťazila Zuzana Šabíková z Nitry, získala aj cenu prezidenta republiky pre 
najlepšieho účastníka zo Slovenska a cenu Českého hudobného fondu. Druhé miesto získala 
Skaisté Kašetaité z Litvy, na treťom mieste sa umiestnil Jan Škrobánek z Ostravy.
Víťazom 2.  kategórie  sa  stala  Taisija  Kuščenko z Litvy,  na  druhom mieste  sa  umiestnila 
Ksenia Starovojtova z Ruska, na treťom mieste Ona Gražinyté z Litvy.
V 3. kategórii zvíťazil Nikola Dragosavac zo Srbska, ktorý sa stal aj laureátom súťaže. Druhé 
miesto obsadil Alexander Vorontsov z Nemecka, na treťom mieste sa umiestnil Adam Kotula 
z Poľska.
4.  miesto  v 1.  kategórii  získala  Košičanka,  žiačka  ZUŠ Márie  Hemerkovej  z triedy  pani 
učiteľky  Ľudmily  Fetterikovej,  8  ročná  Miriam  Vatraľová,  ktorá  zároveň  dostala  cenu 
primátora  mesta  Košice  pre  najlepšieho  košického  účastníka  a cenu  pre  najmladšieho 
účastníka súťaže. 
Finančné ocenenie získalo 5 súťažiacich v každej kategórii, pričom v 1. kategórii 5. miesto 
nebolo udelené.
Cenu  Slovenského  hudobného  fondu  získal  Jakub  Šotkovský  z Českej  republiky,  cenu 
riaditeľa Štátnej filharmónie Košice získala Lina Balciunaité z Litvy.
Sprievodnou akciou Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2009 bol koncert laureáta súťaže 
z roku  2001  Richarda  Reipricha,  košického  rodáka  ktorý  v súčasnosti  študuje  3.  ročník 
Konzervatória v Brne u docentky Aleny Vlasákovej a ktorého mimoriadny umelecký výkon 
zaujal  všetkých  prítomných.  Na  koncerte  účinkoval  tiež  školský  orchester  ZUŠ  Márie 
Hemerkovej  –  Musica  Iuvenalis,  sólové  party  predniesli  žiačky  školy  Lucia  Kekeňáková 
a Zuzana Pristašová z triedy pani učiteľky Anny Hrehovej.
Vyvrcholením súťaže bol koncert víťazov XI. ročníka súťaže a odovzdávanie ocenení v Dome 
umenia.
Medzinárodná klavírna súťaž Košice 2009  prebehla na vysokej profesionálnej úrovni. Ohlasy 
na  celý  priebeh  ale  aj   organizáciu  súťaže,  ktorá   do  Košíc  priniesla  okrem  obrovského 
umeleckého  potenciálu  aj  nové  kontakty  a priateľstvá  a  reprezentuje  nielen  školu,  jej 
zriaďovateľa, mesto Košice ale aj Slovensko ďaleko za hranicami, sú mimoriadne pozitívne.
.Na  základe  vyjadrenia  všetkých  zúčastnených  Košice  právom  získali  titul  Európskeho 
hlavného mesta kultúry v roku 2013.
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