SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok
2010/2011
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 výchovnovzdelávacej 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

Webová stránka školy: www.zuske.sk
Zriaďovateľ školy: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Vedenie školy:
meno
Riaditeľ
ZRŠ
ZRŠ
Hospodárka školy
Referentka PaM

Jana Fričová
Lucia Kalinová
Anna Žitvová

telefón

e-mail

0911 151 785
055/6225781, kl. 23
055/6225781, kl. 24
MVDr. Margita Jamnická 055/6225781, kl. 21
Mária Forgáčová
622 57 81, kl. 25

Údaje o Rade školy a poradných orgánoch:
Rada školy:
Predseda:
Členovia Rady školy za:
pedagogických zamestnancov
ostatní zamestnanci školy
zástupcovia rodičov

zástupcovia zriaďovateľa

mks.zus.ke@stonline.sk
kaliluca@gmail.com
annazitvova@gmail.com
zus.hemerkovej@stonline.sk
mariazuzana3@gmail.com

Meno a priezvisko
Jarmila Stašíková (učiteľka ZUŠ)
Mgr. Martin Bolf (učiteľ ZUŠ)
MVDr. Margita Jamnická (hospodárka školy)
Ing. Peter Beke
Ing. Andrea Tirčová
Alena Benková
RNDr. Mária Kožurková, CSc.
Mgr. Beáta Lopušniaková
Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc. (poslanec MZ)
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová (poslankyňa MZ)
Mgr. Ľubomír Varínsky (poslanec MZ)

PK školy:
P. č.

Názov PK

1.

PK klavírnej hry

2.

PK sláčikových
nástrojov
PK dychových
a bicích nástrojov

3.
4.
5.
6.
7.

PK gitarovej hry
PK akordeónovej hry a
keyboard
PK speváckeho
oddelenia
PK hudobnoteoretických
predmetov

predseda

zastúpenie predmetov

Jarmila Stašíková
Ľudmila Fetteriková
Mgr. Ivana Ondrušková,
DiS. art.
Peter Kendereš

klavír

Iveta Susová
Gabriela Baxová

husle, viola, violončelo,
kontrabas
zobcová flauta, priečna flauta,
hoboj, klarinet, trúbka, saxofón,
lesný roh, trombón, bicie nástroje
gitara
akordeón, keyboard

Daniela Popovičová

spev

Mgr. Jana Santovjáková

hudobná náuka, prípravné
štúdium

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30. 6. 2011
Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch

• Počet žiakov spolu : 944

z toho

počet žiakov v HO : 944
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

• Počet žiakov v prípravnom štúdiu : 65

z toho

počet žiakov v HO : 65
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

• Počet žiakov v základnom štúdiu : 791

z toho

počet žiakov v HO : 791
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

• Počet žiakov v rozšírenom štúdiu : 8

z toho

počet žiakov v HO : 8
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

• Počet žiakov v štúdiu pre dospelých : 80

z toho

počet žiakov v HO : 80
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

Údaje o počte zapísaných žiakov v školskom roku 2010/2011
-

Počet žiakov spolu : 982

z toho počet žiakov v HO : 982
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v prípravnom štúdiu : 65

z toho počet žiakov v HO : 65
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v základnom štúdiu : 766

z toho počet žiakov v HO : 766
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v rozšírenom štúdiu : 8

z toho počet žiakov v HO : 8
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých : 143

z toho počet žiakov v HO : 143
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

rozdiel v číslach oproti stavu k 30.6. robí 25 žiakov, ktorých financuje škola (2. hlavný
predmet a neboli rátaní v štatistickom výkaze 40-01)
Údaje o počte absolventov
-

Počet žiakov spolu : 99

z toho počet žiakov v HO : 99
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v základnom štúdiu : 88

z toho počet žiakov v HO : 88
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých : 11

z toho počet žiakov v HO : 11
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Prospeli s
vyznamenaní
m

Odbory
HO

LDO

Počet
absolventov

Prospeli

Neprospel
i

Neklasifikovaní

počet
813
---

počet
65
---

počet
0
---

počet
1
---

počet
99
---

----813

----65

----0

----1

----99

TO
VO
Spolu:

4. Zoznam študijných odborov: 1 odbor - hudobný
5. Údaje o zamestnancoch školy:
5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy
a) pracovný pomer
pracovný
pomer

TPP
DPP
znížený úväzok

ZPS
civilná služba
na dohodu

fyzický počet
pedagog.
nepedagog.
56
7
13
2
23
8
2
1
0
0
0
0

prepočítaný počet
pedagog.
nepedagog.
53,62
5,05
9,28
0,8
16,89
4,85
2
0,8
0
0
0
0

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov:
počet

nekvalifikovaných
kvalifikovaných
spolu
učiteľov
0
69
69
uvádzaných začínajúcich pedagogických
0
0
zamestnancov do praxe:
Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia: 0
spolu počet pedagógov – študujúcich:
5
5
špecial. inovačné štúdium
0
0
špecial. kvalifik. štúdium
2
2-študujú ďalší nástroj
vysokoškolské pedagogické
2
2
vysokoškolské nepedagogické
1
1

Riadiaci zamestnanci:
Štúdium
PVVPZ
RŠ
ZRŠ
ZRŠ

ukončené
2007

2007
2009

prebieha

-------

nezaradený začiatok

-------

5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy

2004
2004
2007

ukončenie
2007
2007
2009

má podanú
prihlášku od
-------

a) správni zamestnanci:

vedúca hospodárskeho úseku
školník
vrátnik
referentka personálno-mzdová
upratovačka
Technik BOZP a PO
informatik
Spolu:

počet
fyzický
1
1
1
1
3
1
1
9

počet
prepoč.
1
0,5
0,75
0,8
2,25
0,3
0,25
5,85

prac. pomer
TPP/DPP/dohoda
TPP

ak DPP a dohoda
prac. pomer
ukončený k ....
---

DPP

30.6.2011

TPP
TPP
TPP

-------

DPP

30.6.2011

TPP
---

-----

6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy :
a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 0
b) počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávanie : 21
c) počet a druh kontinuálneho vzdelávania, do ktorých sú zapojení pedagogický
zamestnanci: 4
1) Alternatívne formy polyestetického vzdelávania /Šušľavá mušľa/
2) Tvorivé dotyky s umením /Šušľavá mušľa/
3) Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností /MPC Košice/
4) Tvorba učebných osnov z predmetov HO v ZUŠ a HV na ZŠ /MPC Košice/
d) počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové vzdelávacie podujatia: 83

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
(príloha č. 1, 2, 3, 5)

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná
charakteristika
a) dlhodobým projektom školy je Medzinárodná klavírna súťaž Košice. XII. ročník
súťaže prebehol 07.-10. apríla 2011 pod záštitou primátora mesta Košice.
(príloha č. 2)
b) Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach sa zapojila so súhlasom
zriaďovateľa aj do projektu z Európskej únie, financovaného cez Sociálnu implementačnú
agentúru (operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia) - výzva č. *DOP - SIA 2009/4.1.3/01*.
95% nákladov financuje EÚ a Štátny rozpočet SR, 5% nákladov spolufinancuje OZ
Ťahanovská
nota.
Projekt je spoločný pre OZ Ťahanovská nota v spolupráci so ZUŠ Márie Hemerkovej v
Košiciach a ide o vyškolenie 60 učiteľov v tzv. "mäkkých zručnostiach."
Projekt je naplánovaný cca na 1,5 roka.

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku
2010/2011

V školskom roku 2010/2011 nebola na škole žiadna inšpekčná činnosť.

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, 36 učební (z toho v 3 je aj pracovňa riaditeľky školy a 2
zástupkýň RŠ), 2 teoretické učebne, zborovňa, 4 kabinety nástrojov a knižníc, 2 pracovne
(hospodárka a PaM), vrátnica, denná miestnosť upratovačiek, sklad - školník, registratúra
spisov.
ZUŠ M. Hemerkovej má v Košiciach aj tri alokované pracoviská, kde vyučovalo 10
učiteľov: na sídlisku Ťahanovce: ZŠ Belehradská 21 (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 2010 zo školných príspevkov. Drobné opravy a údržbu
školských priestorov (maľovanie) zabezpečujeme z vlastných prostriedkov. Na škole
využívajú počítače a internet: vedenie školy a administratíva, 1 počítač je k dispozícii pre
učiteľov v zborovni, 2 počítače pre žiakov v 2 teoretických triedach, kde sa využíva IKT
a dataprojektor, ktorý využívajú žiaci i učitelia pri vzdelávacích aktivitách.

11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojenú s hmotným
zabezpečením školy od rodičov a i. v €
(vrátené príjmy od zriaďovateľa)

Finančné prostriedky od zriaďovateľa v €

1. – 8. mesiac
2010

9. – 12. mesiac
2010

1. – 6. mesiac 2011

Rok 2010

496.164,00

231.566,00

371.079,00

Školné: 108.000,00
Dobropis 7.470,00
SPOLU: 115.470,00

Spolu dotácia finančných prostriedkov za rok 2010:
Spolu dotácia finančných prostriedkov 1.-6. mesiac 2011:

1. – 6. mesiac
2011
Školné: 50.531,00

843.200,00 €
421.610,00 €

Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od zákonných
zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich
použitia v členení podľa aktivít:
prevádzkové náklady spojené
materiálne vybavenie (633)
s činnosťou školy v €
potrebné pre školu v €

Iné: iné fin. prostr. získané
podľa osobitných predpisov v €

9. – 12. mesiac
2010

1. – 6. mesiac
2011

9. – 12. mesiac
2010

1. – 6. mesiac
2011

9. – 12. mesiac
2010

1. – 6. mesiac
2011

23.082,74

33.339,24

1.319,94

1.598,43

-

-

Spolu:

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej:
- si udržiava vysokú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu,
- vypracováva kvalitný školský vzdelávací program, podľa ktorého pedagógovia školy
pracujú,
- skvalitňuje prácu orchestrov, za účelom prípravy čo najkvalitnejšieho dorastu do
mládežníckeho orchestra Musica Iuvenalis, ktorý je veľmi obľúbený medzi žiakmi,
- organizuje Medzinárodnú klavírnu súťaž Košice, ktorej XII. ročník prebehol 07.-10.
apríla 2011,
- organizácia medzinárodného festivalu orchestrov a zborov Šengenský poludník
EURORCHESTRIES 14.–24.07.2011 – Musica Iuvenalis
- zapojila sa do projektu EÚ s cieľom vyškoliť pedagógov v tzv. „mäkkých
zručnostiach“,
- plánuje sa zapojiť sa do projektu ISCM ako spoluorganizátor Festivalu súčasnej hudby
v roku 2013,
- spolupracujeme na projekte NEW MUSIC FOR KIDS AND TEENS,
- neustále propaguje svoju činnosť a naďalej sa snaží získavať nových žiakov
organizovaním výchovných koncertov pre MŠ aj pre ZŠ na pôde našej školy,
základných a materských škôl v Košiciach,
- 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.

13. SWOT analýza výsledkov školy
1. Silné stránky



























právna subjektivita,
meno školy, čestný názov 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 nežiaducich javov,
veľmi dobrá estetická a funkčná úroveň koncertnej sály aj učební,
bohatosť akcií na ktorých škola participuje,
organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice,
zapájanie sa do projektov,
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 5.-7. ročníkov,
školská skupina Little Band, fanfárový súbor a mnohé ďalšie komorné zoskupenia,
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 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,
stúpajúci počet žiakov,
záujem zo strany pedagógov o vyučovanie na škole

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,
nízky záujem žiakov o vyučovanie hudobnej náuky, ktorá je však na ZUŠ povinný
predmet,
 nedostatok žiakov v dychovom oddelení,
 diskriminácia žiakov v súvislosti s novelou Vyhlášky č. 668/2004 Z.z. – nemožnosť
štúdia 2 nástrojov /25 žiakom sme umožnili štúdium 2 nástrojov na náklady školy/

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
organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice

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

Aj spolupráca školy 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 výborná a odráža sa vo vynikajúcich výsledkoch, ktoré škola
dosahuje. Nezastupiteľná je podpora rodičov pri udržaní kvality našej práce a dosahovaní
koncepčných zámerov školy. Členovia OZ pomáhali riešiť materiálne i organizačné otázky
v celoročnej práci školy.
Z finančných prostriedkov OZ tak ako každý rok škola 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 a tiež prispieva na každoročný zájazd absolventov školy do Prahy
(preplatenie cesty vlakom), zakupuje žiakom školy učebné pomôcky, pamätné predmety
a darčeky.
Nemožno opomenúť tiež dobrú a kvalitnú spoluprácu vedenia školy so zriaďovateľom,
Radou školy a inými organizáciami – Konzervatórium, MŠ, ZŠ, základnými umeleckými
školami na Slovensku i vo svete vďaka organizácii Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice,
spolupráca so slovenským klaviristom Ivanom Šillerom - ISCM NEW MUSIC FOR
KIDS&TEENS.

15. Záver
Tak ako každý rok Základná umelecká škola Márie Hemerkovej vykazovala
činnosť bohatú na rôzne akcie a aktivity. Systematicky sme plnili koncepčné zámery rozvoja
školy a plán práce školy. Vďaka podpore nášho zriaďovateľa - Mesta Košice, sme mali
vytvorené adekvátne personálne aj priestorové podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Našou prioritnou snahou je získavanie nových žiakov, propagovanie činnosti školy na
rôznych podujatiach a akciách s cieľom podchytiť a zaujať čo najširšiu vekovú kategóriu detí,
mládeže ale aj dospelých. Medzi dôležité ciele, ktoré sme si už v minulosti vytýčili je aj
súťažná činnosť a koncerty - interné, verejné, tematické, benefičné a výchovné pre MŠ a ZŠ.
71 žiakov školy prinieslo v tomto školskom roku popredné ocenenia zo súťaží a festivalov.
Hudba a umenie majú významný no nedocenený vplyv na rozumové a citové utváranie
osobnosti. V tomto je naša práca nezastupiteľná a sme presvedčení o jej opodstatnenosti a
zmysluplnosti.
Pedagógovia našej školy veľmi cieľavedome, zodpovedne a zanietene pristupujú k práci so
žiakmi, sú nielen iniciatívni a kreatívni ale aj otvorení novým podnetom, o čom svedčia
početné vzdelávacie aktivity, do ktorých sa zapojili.

Dátum a čas hodnotiacej porady: 30.06.2011 o 09,00 h.

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ:

Predložená správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011 je do
hĺbky a pravdivo vypracovaná so zreteľom na význam a poslanie Základnej umeleckej školy.
Potvrdzujem, že interné záležitosti sú riešené konzultatívne s ohľaduplnosťou na korektné
vzťahy medzi vedením a pracovníkmi školy. Zvlášť oceňujem prácu pani riaditeľky Jany
Fričovej a jej oboch zástupkýň, ktoré koordinovane a operatívne riešia prácu a chod školy.
Dôkazom toho je opätovné zvolenie pani Jany Fričovej do funkcie riaditeľky školy.
Naša škola žne úspechy na súťažiach na Slovensku a úspešne reprezentuje umeleckú činnosť
v zahraničí. Na tohtoročnú medzinárodnú klavírnu súťaž, ktorú každé dva roky organizuje
naša škola, dodnes prichádzajú pozitívne ohlasy zo zúčastnených krajín. Dokumentované
úspechy a ocenenia šíria dobré meno našej školy a dobré meno nášho mesta. Preto Rada školy
bez pripomienok tohtoročnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti schvaľuje.

Jarmila Stašíková
predsedníčka Rady školy

Dátum: 26.07.2011

Jana Fričová
riaditeľ školy

Dátum: 26.07.2011

Príloha č. 1

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MÁRIE HEMERKOVEJ
HLAVNÁ 68, 040 01, KOŠICE

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Interné koncerty: 48 - v KS školy
Interné absolventské koncerty: 4 - v KS školy /06.06, 07.06., 08.06., 09.06.2010/
Vianočné koncerty: školský – 2 / z toho 1 benefičný/
1 Vianoce v Európe
pre MŠ – 2
Musica Iuvenalis – 1
Vlachovo – 1 /trieda p. uč. Czimovej/
Vianočný koncert vo VSE – /D. Andrejkovičová/
Vianočné stretnutie rodičov a detí / J. Barthová/
Sústredenie: 2 / trieda A. Czimovej v Gemerskej Polome, Orchester 5. – 7. ročníkov
v Danišovciach/
Triedne koncerty – 4 /1 A. Kmecová, 1 D. Andrejkovičová +2 výchovné pre MŠ/,
E. Kovácsová, PaedDr. E. Hrunčáková
Tematické koncerty: 2 /“Koncert Roberta Schumanna“ – 18.02.2011,
„Potulky po Košiciach“ – 23.05.2011 – benefičný/
Verejné žiacke koncerty: 5 - /DU-06.12.2010, 22.03.2011, VAK – 13.06.2011
Konzervatórium – 13.05.2011
Historická radnica – 25.05.2011 „Dúhový koncert“
Spoločné koncerty: 5 – /Galakoncert v rámci projektu Predstavujeme košické talenty –
26.01.2011 – Historická radnica
Gitarový koncert – ZUŠ M. Hemerkovej, ZUŠ Jantárová, ZUŠ Bernolákova, Konzervatórium
Košice a Akadémia umení Banská Bystrica – Konzervatórium Košice, 23.06.2011
Koncert detí z Bieloruska a našich žiakov – 02.06.2011
Soirée od renesancie po súčasnosť - A. Hrehová/, 01.06.2011
Kultúrne brigády: 19
Medzinárodná klavírna súťaž Košice – účasť 15 štátov, sprievodná akcia Koncert laureátov
súťaže z roku 2003, Koncert víťazov 07. – 10.04.2

Musica Iuvenalis:

Október 2010
9. 10. Premiéra oratória B. Kršku – Košickí mučeníci, mesto Košice
24. 10. Trnava –Košickí mučeníci
28.10.-16.11. – Operetný festival
November 2010
14. 11. – Jubilejný koncert zboru Karpaty
7. 11. – Prešov – Košickí mučeníci
26. 11. – Košice - Košickí mučeníci
December 2010
15. 12. – Ness koncert
20. 12. – Vianočný koncert
25. 12. - Koncert Myslava
Január 2011
14. 1. – ples Šaca
15. 1. – ples Karpaty
28. 1. – GTA Koncert
Február 2011
12. 2.- STV – Vyšegrád koncert
19. 2. – Koncert na plese Nemocnice Šaca
27. 2. – Koncert s Karpatami - Svidník
Marec 2011
23. 3. – súkromný koncert Košice
29. 3. – Koncert pre oddelenie školstva – Deň učiteľov
Apríl 2011
9. 4. – Medzinárodná klavírna súťaž Košice
Máj – 2011
7.5. - Koncert pre mesto Košice
8. 5. – Koncert v Lipanoch
12. 5. Koncert pre nemocnicu Šaca
15. 5. – Koncert pre Český spolok
26. 5. – Koncert pre Lekársku konferenciu – popáleniny
Jún 2011
7.,8.,9.,10. – Koncerty pre Staromestské divadlo
13. 6. – Absolventský koncert
15. 6. – Koncert pre lekársku konferenciu Prešov
18. 6. – Koncert zámok Šaca
18. 6. – Koncertné vystúpenie na rodinnej slávnosti Košice
20. 6. – Koncert v spolupráci s Tanečným Konzervatóriom
Júl 2011
3. 7. – Medzinárodná súťaž Viedeň

14. – 24. 7. – Festival Šengenský poludník EURORCHESTRIES – medzinárodný - 22
koncertov
Výchovné koncerty: 4 /pre MŠ/
Benefičné koncerty: 2 – 1 tematický, 1 vianočný
Koncert Dychového orchestra mladých – VK 18.04.2011 + absolventský koncert
Súťaže: 13 + 1 školská gitarová + 2 bez umiestnenia /Festival I. Ballu a Prehliadka skupín
Rock, pop, jazz - príloha/
Počet umiestnených žiakov na súťažiach a festivaloch: 71
Kurzy: 1
Fauto dolce 24.-25.9.2010 /dychové oddelenie/
Anglický jazyk Hospitácie: 4 / sláčikové odd. a gitarové odd./
Projekt: zapojenie sa pedagógov školy do projektu „Profesionalizácia pre notu“ s podporou
Európskeho sociálneho fondu v rámci programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
- Anglický jazyk – jazyková škola Empire
- ECDL
- Komunikačné školenia, fundraising organizácie, psychosociálne tréningy, právne
minimum, rozvoj ľudských zdrojov
Kontinuálne vzdelávanie: 21
/12 v ročnom pláne KV ukončené s 30 kreditmi, 9 mimo plánu KV– pokračujú/
Podrobne hodnotené všetky vyššie spomínané podujatia boli na pracovných poradách
školy.
Výsledky súťaží sú v školskej dokumentácii a na webstránke školy.

Stav k 30. júnu 2011 za celý školský rok 2010/2011

Spracovala: Jana F r i č o v á
riaditeľka školy

Príloha č. 2

XII. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2011
Medzinárodná klavírna súťaž Košice úspešne vstúpila do XII. ročníka. 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 15 rokov na Slovensku, ktorá prebieha
v troch vekových kategóriách – do 11, do 13 a do 15 rokov v dvoch kolách, záštitu nad ňou
prevzal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.
XII. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2011 sa konal v dňoch 07.-10. apríla 2011
v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej /1. a 3. kategória/ a vo Veľkom
štúdiu Slovenského rozhlasu Rádio Regina na Moyzesovej 7 /2. kategória/.
Prihlásilo sa 47 detí z 15 štátov Európy a Ázie (Arménsko, Bulharsko, Čína, Česká republika,
Maďarsko, Irán, Taliansko, Litva, Poľsko, Rusko, Slovinsko, Južná Kórea, Ukrajina, Veľká
Británia, Slovensko), hodnotila ich 10 členná medzinárodná porota zložená z renomovaných
klavírnych umelcov a pedagógov (Bulharsko, Maďarsko, Česká republika, Japonsko,
Portugalsko, Španielsko, U.S.A., Slovensko).
Umeleckým riaditeľom XII. ročníka súťaže sa stal po náhlom úmrtí profesora Petra Toperczera,
Dr.h.c., ktorý bol garantom súťaže od jej začiatku Peter Breiner, klavirista, dirigent a skladateľ.
Hlavným mediálnym partnerom Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice je po všetky jej ročníky
Rozhlas a televízia Slovensko.
V 1. kategórii zvíťazil Michal Maksymilian Oleszak z Poľska, druhé miesto získala Marie
Viola Mojzešová z Českej republiky, na treťom mieste sa umiestnil Pavol Praženica, taktiež
z Českej republiky.
Víťazom 2. kategórie sa stal Piotr Ryszard Pawlak z Poľska, na druhom mieste sa umiestnil
Andrea Molteni z Talianska, na treťom mieste Jan Marek Bieniasz z Poľska.
V 3. kategórii zvíťazil Sergej Sergejevič Dmitrijenko z Ruska, ktorý dostal aj cenu EMCY.
Druhé miesto obsadil Ádám Zsolt Szokolay z Maďarska, získal tiež cenu Nadácie Kataríny
Gurskej a na treťom mieste sa umiestnil košičan Dušan Žiga, žiak Základnej umeleckej školy
Bernolákova 26, z triedy pani učiteľky Františky Tholtovej, ktorý získal aj cenu primátora mesta
Košice pre najlepšie umiestneného košického účastníka a cenu Hudobného fondu Slovensko pre
najlepšie umiestneného účastníka zo Slovenska.
6. miesto v 1. kategórii získal košičan Patrik Herman, taktiež žiak Základnej umeleckej školy
Bernolákova 26, z triedy pani učiteľky Kataríny Barčovskej.
Finančné ocenenie získalo 5 súťažiacich v každej kategórii, cenu riaditeľa Štátnej filharmónie
Košice získal Jan Škrobánek z Českej republiky, cenu Nadácie Českého hudobného fondu
získala Anna Sofie Mojzešová z Českej republiky, cenu primátora mesta Košice pre
najmladšieho účastníka – získal 9 ročný Maxim Fursov z Ruska.
Sprievodnou akciou Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2011 bol koncert laureátov VIII.
ročníka súťaže z roku 2003 Dávida Bekkera z Maďarska a Báry Handzušovej z Českej
republiky, ktorých mimoriadny umelecký výkon zaujal všetkých prítomných. Na koncerte
účinkoval tiež školský orchester Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej – Musica
Iuvenalis pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. Igora Dohoviča, PhD.

Vyvrcholením súťaže bol koncert víťazov XII. ročníka súťaže a odovzdávanie ocenení v Dome
umenia.
Medzinárodná klavírna súťaž Košice 2011 opäť 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.
Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, darcom a prispievateľom, ktorí pomohli organizátorom
pripraviť súťaž na vysokej medzinárodnej úrovni.
Na základe vyjadrenia zúčastnených Košice právom získali titul Európskeho hlavného mesta
kultúry v roku 2013, kedy sa uskutoční XIII. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice
a taktiež oslávime 20 rokov od jej vzniku.

Jana Fričová
riaditeľka ZUŠ Márie Hemerkovej
a OZ MKS

Príloha č. 3

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice
PREHLIADKY, SÚŤAŽE, FESTIVALY
P.
Názov súťaže
č.
1 Matičná hudobná jeseň
2 Čarovná flauta - Nižná na Orave
3 SCHNEIDEROVA TRNAVA
Súťažná prehliadka v hre na sláčik.
4
nástrojoch - ZUŠ Bernolákova Košice
5 Gelnický kľúč
Súťažná prehliadka v štvorručnej hre na
6
klavíri - ZUŠ Bernolákova Košice
Mladý violončelista Slovenska 7
Kežmarok
8 Mladí klaviristi - Bratislava
9 Zahrajže nám píšťalôčka – Nové Zámky
10 Nitrianska Lutna
11 Piano v modernom rytme - Bojnice
12 Súťaž v hre na saxofón – Stará Ľubovňa
Husľová súťaž Rudolfa Országa 13
Kremnica
SPOLU

Súťaž

Laureát
súťaže

Okresná
Celoslovenská
Celoslovenská
Regionálna

1. miesto
1
2

2. miesto 3. miesto
3
4

zlaté
pásmo

strieborné
pásmo

bronzové
pásmo

1
2

2

3

1

Krajská
Krajská

2
1

Celoslovenská
Celoslovenská
Celoslovenská
Celoslovenská
Celoslovenská
Celoslovenská
Celoslovenská

2
1
1
7x víťaz kategórie, cena Matice Slovenskej
1
3
1
1

8

3

2

1

1

2

1

18

8

9

2

1

2

10

2

7

5

Príloha č. 4
ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
P.
č.
1
2
3
4
5

Meno učiteľa

vzdelávacia inštitúcia

názov vzdelania

poznámka

Katolícka univerzita –
pedagogická fakulta
Ružomberok
Kötelesová Nataša Katolícka univerzita
Ružomberok
Serenčková Lucia, UPJŠ Právnická fakulta
Dis. art.
Rácz Imrich
SUŠ Exnárová

učiteľstvo odborných
umeleckých predmetov
klavír
flauta

štúdium
trvá

Olšanský
Miroslav

gitara /ďalší nástroj/

Bandurová Eva,
Bc.

SUŠ Exnárová

štúdium
trvá
štúdium
trvá
štúdium
trvá
štúdium
trvá

právo
gitara /ďalší nástroj/

JEDNORÁZOVÉ PODUJATIA
P.
č.
1
2
3
4
5
6

Názov podujatia
Majstrovské kurzy Flauto dolce
Medzinárodná akordeónová súťaž Poprad pozorovatelia
Metodický deň
Prešovské dni klasickej gitary – workshop
Gitarové pedagogicko-interpretačné kurzy
Blava
EURORCHESTRIES /Šengenský poludník/

dátum konania
podujatia
24.-25.09.2010

počet
účastníkov
15

12.11.2010

2

01.02.2011
20.-21.01.2011
19.04.2011

60
4
1

14.-22.07.2011

1

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE
1) Alternatívne formy polyestetického vzdelávania /Šušľavá mušľa/ - 11
2) Tvorivé dotyky s umením /Šušľavá mušľa/ - 19
3) Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností /MPC Košice/ - 1
4) Tvorba učebných osnov z predmetov HO v ZUŠ a HV na ZŠ /MPC Košice/ - 2
/12 v ročnom pláne KV ukončené s 30 kreditmi, 9 mimo plánu KV– pokračujú/
KURZY V RÁMCI PROJEKTU
Anglický jazyk – jazyková škola Empire - 27
ECDL – 30

Komunikačné školenia, fundraising organizácie, psychosociálne tréningy, právne minimum,
rozvoj ľudských zdrojov – 27
Príloha č. 5
VÝSLEDKY ŽIAKOV ZUŠ M. HEMERKOVEJ NA SÚŤAŽIACH
A FESTIVALOCH V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011

OKRESNÁ SÚŤAŽ
MATIČNÁ HUDOBNÁ JESEŇ –30.11.2010
1. miesto:

Oliver Rácz – učiteľka E. Kovácsová

2. miesto:

Mária Hudáková – učiteľka S. Tomová
Marián Žido – učiteľka H. Kenderešová
Anna Janovcová- učiteľka A. Žitvová

3. miesto:

Tibor Engler – učiteľka H. Kenderešová

čestné uznanie:

Andrea Zahumenská – učiteľka Mgr. A. Rusnáková
František Kochjar – učiteľka J. Barthová

KRAJSKÉ SÚŤAŽE
GELNICKÝ KĽÚČ – 27.05.2011
zlaté pásmo:

Martina Nižníková a Veronika Haluzová – učiteľka M. Rizmanová
Zdislava Lukášová a Terézia Füleová – učiteľka Mgr. J. Santovjáková

3. ROČNÍK KLAVÍRNA SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V 4-RUČNEJ HRE KOŠICE,
ZUŠ BERNOLÁKOVA – 24.03.2011
strieborné pásmo:

Annabella Švajková a Viktória Olléová – učiteľka E. Kovácsová

SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V HRE NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH KOŠICE,
ZUŠ BERNOLÁKOVA – 20.04.2011
zlaté pásmo:

Judita Gajdošová – učiteľka Mgr. L. Lovašová

Lucia Benková – učiteľka M. Čepčániová
strieborné pásmo:

Mária Ujlakyová - učiteľka Mgr. L. Lovašová
Daniela Vitkovská - učiteľka M. Čepčániová

bronzové pásmo:

František Trebuňa - učiteľka Mgr. L. Lovašová
Peter Szathmáry – učiteľka Mgr. I. Ondrušková, DiS. art.
Natália Dadejová - učiteľka Mgr. I. Ondrušková, DiS. art.

CELOSLOVENSKÉ SÚŤAŽE
CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V HRE NA SAXOFÓN STARÁ ĽUBOVŇA – 19.04.2011
1.miesto:

Tomáš Kekeňák – učiteľ P. Kendereš

3.miesto:

Peter Poklemba - učiteľ P. Kendereš
Zsolt Hireš - učiteľ P. Kendereš

ČAROVNÁ FLAUTA NIŽNÁ – 10. – 12.11.2011
1. miesto:

Zdislava Lukášová - učiteľka Mgr. J. Santovjáková
Veronika Mattová – učiteľka D. Popovičová

2. miesto:

Terézia Füleová – učiteľka Mgr. J. Santovjáková
Katarína Teodora Gajdošová – učiteľka D. Popovičová
Petra Kovaříková – učiteľka D. Popovičová
Peter Poklemba – učiteľ P. Kendereš

čestné uznanie:

Júlia Sofia Hadbavná - učiteľka Mgr. J. Santovjáková

HUSĽOVÁ SÚŤAŽ RUDOLFA ORSZÁGA KREMNICA – 25.03.2011
laureát súťaže:

Peter Balogh – učiteľka Mgr. art. J. Lattáková

zlaté pásmo:

Peter Balogh – učiteľka Mgr. art. J. Lattáková

strieborné pásmo:

Anna Kötelesová – učiteľka učiteľka Mgr. art. J. Lattáková
Judita Gajdošová - učiteľka Mgr. L. Lovašová

bronzové pásmo:

Samuel Salzer - učiteľka Mgr. I. Ondrušková, DiS. art.

PIANO V MODERNOM RYTME BOJNICE – 20.05.2011
zlaté pásmo:

Daniele Baraldi – učiteľka M. Poklembová
Dáša Židuliaková - učiteľka M. Poklembová

strieborné pásmo:

Annabella Švajková a Viktória Olléová – učiteľka E. Kovácsová

MLADÍ KLAVIRISTI BRATISLAVA – 23.11. – 25.11. 2010
1. miesto:

Miriam Vatraľová – učiteľka Ľudmila Fetteriková

3. miesto:

Branislav Beke – učiteľka J. Stašíková

MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA KEŽMAROK – 15. - 16.04.2011
2.miesto:

Lucia Benková – učiteľka M. Čepčániová
Matúš Trifan - učiteľl M. Olšanský

3. miesto:

Daniela Vitkovská - učiteľka M. Čepčániová
Violončelové kvinteto - učiteľka M. Čepčániová

SCHNEIDEROVA TRNAVA – 30.03. – 01.04.2011
zlaté pásmo:

Oliver Rácz – učiteľka E. Kovácsová

ZAHRAJŽE, NÁM , PÍŠŤALÔČKA NOVÉ ZÁMKY – 06.05. – 08.05.2011
zlaté pásmo + víťaz kategórie: Martina Nižníková – učiteľka M. Rizmanová
Martina Nižníková a Veronika Haluzová - učiteľka M. Rizmanová
Lucia Kekeňáková – učiteľka A. Hrehová
Zuzana Pristašová - učiteľka A. Hrehová
Lucia Kekeňáková a Zuzana Pristašová -

učiteľka A. Hrehová

Júlia Sofia Hadbavná – učiteľka Mgr. J. Santovjáková

Zdislava Lukášová a Terézia Füleová – učiteľka Mgr. J. Santovjáková
+ cena Matice Slovenskej
zlaté pásmo:

Zdislava Lukášová – učiteľka Mgr. J. Santovjáková
Terézia Füleová – učiteľka Mgr. J. Santovjáková
Bernadeta Gajdošová – učiteľka D. Popovičová
Zdislava Lukášová - učiteľka Mgr. J. Santovjáková

strieborné pásmo:

Terézia Hajduková učiteľka M. Rizmanová
Katarína Teodora Gajdošová – učiteľka D. Popovičová
Veronika Mattová – učiteľka D. Popovičová

NITRIANSKA LUTNA – 12.05. – 14.05.2011
laureát súťaže:

Jana Kiselová – učiteľ M. Popovič

1.miesto:

Jana Kiselová – učiteľ M. Popovič
Júlia Sofia Hadbavná – učiteľka Mgr. J. Santovjáková
Terézia Füleová – učiteľka Mgr. J. Santovjáková

3. miesto:

Zdislava Lukášová - učiteľka Mgr. J. Santovjáková

MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE
FLAUTIÁDA BRATISLAVA – 09.-10.06.2011
postup do 2. kola + čestné uznanie: Michaela Guzanová – učiteľka N. Kötelesová

spracovala: Lucia Kalinová
zástupkyňa RŠ

