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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2012/2013 
 

 

          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 

Elokované pracoviská (adresa): ZŠ Polianska 1, ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18/Viedenská,  

Košice 

Webová stránka školy : www.zuske.sk 

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

 

Vedenie školy: 

 meno telefón e-mail 

Riaditeľ Jana Fričová 0911 151 785 mks.zus.ke@stonline.sk 

ZRŠ Lucia Kalinová 0911 916 157 kaliluca@gmail.com 

ZRŠ Anna Žitvová 0911 916 157 annazitvova@gmail.com 

Hospodárka 

školy 

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

Referentka PaM Mária Forgáčová 055 /622 57 81 kl. 25 mariazuzana3@gmail.com 

 
Údaje o Rade školy a poradných orgánoch 

 

 

Rada školy: 
 

Meno a priezvisko 

Predseda: Mgr. Lucia Potokárová (učiteľka ZUŠ) 

Členovia Rady školy za:  

pedagogických zamestnancov Mgr. Lucia Lovašová (učiteľka ZUŠ) 

ostatní zamestnanci školy MVDr. Margita Jamnická (hospodárka školy) 

zástupcovia rodičov Mgr. Lucia Benková 

 Ing. Ernest Salzer 

 Ing. Martina Seifertová 

 Ing. Zlatica Stráňaiová 

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Beáta Lopušniaková 

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

 Mgr. Ľubomír Varínsky (poslanec MZ) 

 Mgr. Ľubica Blaškovičová (poslankyňa MZ) 
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PK školy: 

 

P. č.  

 

Názov PK 

 

predseda 

 

zastúpenie predmetov 

1. PK klavírnej hry Jarmila Stašíková 

Ľudmila Fetteriková 

klavír 

 

2. PK sláčikových 

nástrojov 

Mgr. Ivana Ondrušková, 

DiS. art. 

husle, viola, violončelo, kontrabas 

3. PK dychových 

a bicích nástrojov 

Peter Kendereš zobcová flauta, priečna flauta, tuba, 

hoboj, klarinet, trúbka, saxofón, lesný 

roh, trombón, bicie nástroje 

4. PK gitarovej hry Mgr. Adriana Kubrická gitara 

5. PK akordeónovej hry 

a keyboard 

Gabriela Baxová akordeón, keyboard 

6. PK speváckeho 

oddelenia 

Daniela Popovičová spev 

7. PK hudobno-

teoretických 

predmetov 

Mgr. Jana Santovjáková hudobná náuka, prípravné štúdium 

 

 

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30. 6. 2013 
 

2.1 Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch 

 Počet žiakov spolu :                          884                    z toho počet žiakov v HO :   884    

 počet žiakov v VO :         

 počet žiakov v TO :        

 počet žiakov v LDO :       

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu :    68                    z toho počet žiakov v HO :     68       

 počet žiakov v VO :           

 počet žiakov v TO :            

 počet žiakov v LDO :          

 Počet žiakov v základnom štúdiu :    711                    z toho počet žiakov v HO :    711      

 počet žiakov v VO :         

 počet žiakov v TO :          

 počet žiakov v LDO :         

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu :      14                    z toho počet žiakov v HO :    14     

počet žiakov v VO :                                              

počet žiakov v TO :              

 počet žiakov v LDO :          

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :   91                   z toho počet žiakov v HO :  122       

 počet žiakov v VO :              

 počet žiakov v TO :            

 počet žiakov v LDO :     
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2.2 Údaje o počte zapísaných žiakov v školskom roku 2012/2013 

- Počet žiakov spolu :                          965               z toho    počet žiakov v HO :  965       

    počet žiakov v VO :         

počet žiakov v TO :        

počet žiakov v LDO :       

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

počet žiakov v VO :           

počet žiakov v TO :            

počet žiakov v LDO :          

- Počet žiakov v základnom štúdiu :    761                z toho počet žiakov v HO : 761       

počet žiakov v VO :         

počet žiakov v TO :          

počet žiakov v LDO :         

- Počet žiakov v rozšírenom štúdiu :      14               z toho počet žiakov v HO :     14        

počet žiakov v VO :                                              

počet žiakov v TO :              

počet žiakov v LDO :          

- Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :  122             z toho  počet žiakov v HO :  122        

počet žiakov v VO :              

počet žiakov v TO :            

počet žiakov v LDO :         

 

2.3 Údaje o počte absolventov 

- Počet žiakov spolu :                             109             z toho počet žiakov v HO : 109       

počet žiakov v VO :         

počet žiakov v TO :        

počet žiakov v LDO :  

- Počet žiakov v základnom štúdiu :        32             z toho počet žiakov v HO :   32       

počet žiakov v VO :         

počet žiakov v TO :          

počet žiakov v LDO :         

- Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :    17            z toho počet žiakov v HO :   17           

počet žiakov v VO :              

počet žiakov v TO :            

počet žiakov v LDO : 

- Počet absolventov ISCED 1B :      52 
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3. Zoznam študijných odborov: 1 odbor - HUDOBNÝ 

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

 

Odbory 

Prospeli s 

vyznamenaním 

 

Prospeli 

 

Neprospeli Neklasifikovaní 

Počet 

absolventov 

počet počet počet počet počet 

HO 789 61 0 4 109 

     LDO --- --- --- --- ---- 

TO --- --- --- --- --- 

VO --- --- --- --- --- 

Spolu: 789 61 0 4 109 

 

 

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 7 54,85 5,1 

DPP 14 2 5,35 0,8 

znížený úväzok 26 8 11,2 4,9 

ZPS 2 1 2 0,8 

civilná služba 0 0 0 0 

na dohodu 0 0 0 0 

 

b) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov: 
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

Učiteľov 69 0 69 69 

uvádzaných začínajúcich pedagogických 

zamestnancov do praxe: 0 

0 0 

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

spolu počet pedagógov – študujúcich: 5 5 

špecial. inovačné štúdium 0 0 

špecial. kvalifik. štúdium 2                 2/ďalší nástroj/ 

vysokoškolské pedagogické 2 2 

vysokoškolské nepedagogické 1 1 

 

Riadiaci zamestnanci: 

Štúdium 

PVVPZ 

ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú 

prihlášku od 

RŠ 2007 Funkčné 

inovačné 
--- 2013 2004 --- 

ZRŠ 2007 Funkčné 

inovačné 
--- 2013 2004 --- 

ZRŠ 2009 --- --- --- 2007 --- 
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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 --- 

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

školník 1 0,5 DPP 30.06.2013 

vrátnik 1 0,75 TPP --- 

technik BOZP a PO 1 0,3 DPP 30.06.2013 

upratovačka 3 2,25 TPP --- 

informatik  1 0,25 TPP  

Spolu: 9 5,9 --- --- 

 

 

6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho 

vzdelávania: 

 adaptačné vzdelávanie : 0 

 aktualizačné vzdelávanie : 7 /predatestačné vzdelávanie/ 

 inovačné vzdelávanie : 0 

 špecializačné vzdelávanie : 0  

 funkčné vzdelávanie : 0 

 kvalifikačné vzdelávanie : 5 

 funkčné inovačné vzdelávanie : 2 

  

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

7.1 Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach 

/Prehľad súťaží v číslach - príloha č. 1 / 

 

Názov súťaže 

Regionálne kolo Celoslovenské kolo Medzinárodné 

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

 4 2 1 11 1 0 0 1 1 

 
 

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

charakteristika 

 
a) dlhodobým projektom školy je Medzinárodná klavírna súťaž Košice, ktorej XIII. 

ročník sa uskutočnil 18.-21. apríla 2013 pod názvom Medzinárodná klavírna súťaž Petra 

Toperczera Košice. Od tohto ročníka sme rozšírili vekové kategórie o IV. kategóriu do 17 

rokov /Správa z XIII. ročníka MKSPT Košice 2013 - príloha č. 2/. 
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           b) Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach – sláčikové 

oddelenie školy a žiaci zoskupení v sláčikovom orchestri Musica Piccolo sa zapojila 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 neskôr aj vo svete.  

V prvom roku sa do projektu zapojilo 8 ZUŠ z ôsmych krajských miest Slovenska. Každý 

so zapojených orchestrov mal za úlohu nacvičiť počas školského roka vopred určený repertoár 

projektu a následne sa s týmto programom prezentovať na koncerte vo svojom krajskom meste. 

Skladby repertoáru boli navrhnuté dirigentmi – ambasádormi jednotlivých orchestrov 

a schválené na hlavným dirigentom budúceho NMO /národný mládežnícky orchester/ p. Igorom 

Dohovičom. Najtalentovanejší a najusilovnejší žiaci - hráči týchto jednotlivých orchestrov 

spoločne vytvorili NMO a spolu so svojimi ambasádormi vystúpia počas mesiaca jún a júl tohto 

roku pod taktovkou hlavného dirigenta na koncertoch v Košiciach, Bratislave a a festivale 

Pohoda v Trenčíne.  

Naša škola  - konkrétne sláčikové oddelenie v tomto školskom roku v rámci  projektu 

získala viaceré hudobné nástroje a doplnky, žiaci boli obdarovaný novými strunami, kalafóniami 

a finančne bolo podporené aj trojdňové sústredenie orchestra MUSICA PICCOLO v Herľanoch.  

 
 

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

2012/2013 

 
V školskom roku 2012/2013 nebola na škole 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 je koncertná sála (v dlhodobom pláne školy je zriadenie 2. koncertnej sály v učebni 

334), 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 tri alokované pracoviská, kde vyučovalo 9 učiteľov: na 

sídlisku Ťahanovce: ZŠ Belehradská 21 (6 učiteľov), ZŠ Bruselská 18 – Viedenská (2 

učiteľky) a na sídlisku Podhradová: ZŠ Polianska 1 (1 učiteľka). Na základe Metodického 

usmernenie č. 13/2013 sa budú všetky tri elokované 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 2012 zo školných príspevkov. V tomto školskom roku nám zriaďovateľ pridelil 

v rámci kapitálových výdavkov finančné prostriedky na nákup nového koncertného krídla do 

koncertnej sály. 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 využíva IKT a dataprojektor, ktorý využívajú žiaci i učitelia pri 

vzdelávacích aktivitách. 
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11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa 

(z účtu MMK 044 248 3062/5600) 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú 

s hmotným zabezpečením školy od rodičov a i. 

 

POZNÁMKA: Príspevky od rodičov, resp. dobropisy 

za médiá sú zasielané zriaďovateľovi MMK a z MMK 

je zasielaná dotácia na prevádzku školy 

 

1. – 8. mesiac 

2012 

 

9. – 12. mesiac 

2012 

 

1. – 6. mesiac 

2013 

 

Rok 2012 
z účtu MMK 044 248 3062/5600-

25.792 € 
z účtu MMK 044 248 4065/5600-

80.813 € 

 

 

1. – 6. mesiac 

2013 
z účtu MMK 044 

248 3062/5600 

500.249 249.459 381.323,96 106.605 47.438 

 

Spolu dotácia finančných prostriedkov na rok 2012 od zriaďovateľa (rozpočet): 856.313,- €  

z toho: na osobné náklady: 749.708,- € 

            na tovary a služby: 106.605,- € 

 

Spolu vytvorené vlastné príjmy v r. 2012  

a zaslané na Magistrát mesta Košice:  108.366,62 € 

z toho: zo školného: 105.142,48 € 

           dobropisy za rok 2011: 3.224,14 €  
 

Spolu dotácia finančných prostriedkov na 1.-6. mesiac 2013: 428.761,96 € 

z toho: na osobné náklady: 381.323,96 € 

            na tovary a služby: 47.438,- € 

 

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 (účet 633) 

potrebné pre školu 

 

Iné: iné fin. prostriedky získané 

podľa osobitných predpisov 

 

9. – 12. mesiac 

2012 

 

1. – 6. mesiac 

2013 

 

9. – 12. mesiac 

2012 

 

1. – 6. mesiac 

2013 

 

9. – 12. mesiac 

2012 

 

1. – 6. mesiac 

2013 

21.996,72 40.045,87 2.556,30 1.810,20 0 0 

            

          

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, podľa ktorého pedagógovia školy 

pracujú,  

- 4 učitelia školy sú zapojení do tvorby štátneho vzdelávacieho programu a 

vzdelávacích štandardov pre ZUŠ, 

- mnoho učiteľov školy sa kontinuálne vzdeláva,  
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- 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, 

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

uskutočnil 18.-21. apríla 2013 a XIV. ročník sa uskutoční 23.-26. apríla 2015, 

- sláčikový orchester školy Musica Iuvenalis organizuje medzinárodný festival orchestrov 

a zborov Šengenský poludník EURORCHESTRIES – 5. ročník sa uskutočnil 29.6.–

07.07.2013, 

- zapojila sa do projektu Nadácie HB Reavis Virtuoso (sláčikové oddelenie školy), 

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

2013, 

- 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 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, 

- 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 EHMK. 

 
 

13. SWOT analýza výsledkov školy 

 

 

1. Silné stránky školy 

 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 Petra Toperczera 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 Musica Piccolo, 

sláčikový súbor Musica Piccolino, školská skupina Little Band, fanfárový súbor a  mnohé 

ďalšie komorné zoskupenia, 

 organizácie školskej gitarovej prehliadky, 

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

 dobré vzťahy so zriaďovateľom, 

 dobrá spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, 

 webové sídlo školy, 
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 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, 
 aktívna spolupráca s EHMK. 

 

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, 

 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, 

 spolupráca s EHMK, 

 organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice, 

 zapájanie sa do vzdelávacích projektov, 

 zapojenie sa do tvorby štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ. 

   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, 

 zvýšenie cien energií, 

 vysoké školné u niektorých kategórií žiakov. 
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14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami 

 
Dobrá spolupráca vedenia školy so svojim zriaďovateľom – Mestom Košice, Radou 

školy pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej a inými organizáciami – 

Konzervatórium, MŠ a ZŠ v Košiciach škole pripravuje pôdu pre jej kvalitné fungovanie. 

Škola nadviazala spoluprácu aj so základnými umeleckými školami a inými umeleckými 

školami na Slovensku i vo svete vďaka organizácii Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra 

Toperczera Košice, naďalej spolupracuje 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. 

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 funguje vynikajúco, je založená na vzájomnej dôvere, čo sa odráža vo výsledkoch, 

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

koncepčných zámerov školy - je neoceniteľná. Členovia OZ pomáhali riešiť materiálne 

i organizačné otázky v celoročnej práci školy. 

Z finančných prostriedkov OZ škola permanentne 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 

 
 Pri hodnotení celoročnej činnosti Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej sa 

opäť potvrdila kvalita práce pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. 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. 

O kvalitách pedagogického zboru dokazuje zapojenie sa do tímu pedagógov, ktorý tvorí nový  

štátny vzdelávací program a vzdelávacie štandardy pre ZUŠ. 

Škola systematicky plní koncepčné zámery rozvoja školy a plán práce školy. 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 a výchovné pre MŠ a ZŠ, kde sa dostáva do povedomia meno školy. 73 

žiakov školy prinieslo v tomto školskom roku popredné ocenenia zo súťaží a festivalov, 

pripravovali sme XIII. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice, ktorú 

sme rozšírili o IV. kategóriu – veková kategória do 17 rokov.  

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach patrí nielen medzi najväčšie 

jednoodborové školy na Slovensku ale svojou prácou, výsledkami a menom školy sa zaradila 

medi najlepšie základné umelecké školy na Slovensku a vďaka organizácii Medzinárodnej 

klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice a orchestru školy Musica Iuvenalis má meno aj vo 

svete. 
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Dátum a čas hodnotiacej porady:  27. júna 2013 o 9,00 hod. 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                                                                  Mgr. Lucia Potokárová 

                      predsedníčka Rady školy 

 

 

 

Dátum:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 29.07.2013 

 

 

 

                                                                                                                       

 

                           Jana Fričová 

                      riaditeľka školy 
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Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice 

 

PREHLIADKY, SÚŤAŽE, FESTIVALY 

 
 

Príloha č. 1 k Správe o výchovno-vyučovacej činnosti základnej umeleckej školy za školský rok 2012/2013 

Bod 7.1 Prehľad o súťažiach 

 
P. 

č. 

Názov súťaže Súťaž Laureát 

súťaže 

1. miesto 2. miesto 3. miesto zlaté 

 pásmo 

strieborné 

 pásmo 

bronzové  

pásmo 

1 Mladí klaviristi - Bratislava Celoslovenská  1      

2  Matičná hudobná jeseň – Moldava n/B  Okresná     5 4 1 

3 Čarovná flauta - Nižná na Orave Celoslovenská 1 2 1     

4 Musica Camerata Ján Albrecht 2012 – 

Bratislava 

Celoslovenská     1 1  

5 Hnúšťanský akord – Spišská Nová Ves Krajská   2     

6 Gitarová súťaž – Bojnice Celoslovenská      1 1 

7 Mladý violončelista Slovenska - 

Kežmarok 

Celoslovenská  1      

8 Súťažná prehliadka v hre na sláčik.  

nástrojoch - ZUŠ Bernolákova Košice 

Regionálna     3 2 1 

9 PRO BOHEMIA OSTRAVA Medzinárodná   1 1    

10 Vokálna jar –Kysucké Nové Mesto Celoslovenská  1    1 1 

11 Súťažná prehliadka v štvorručnej hre na 

klavíri - ZUŠ Bernolákova Košice 

Krajská      3 1 

12 Ružomberská klasická gitara Regionálna  1  1    

13 
Súťažná prehliadka v hre na drevených 

dychových nástrojoch – Spišská N/V 

Krajská  3   3 1 1 

14 SCHNEIDEROVA TRNAVA Celoslovenská 1    2 1  
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15 
Celoslovenská súťaž v hre na saxofón 

Stará Ľubovňa 

Celoslovenská     1 1 3 

16 Zahrajže nám píšťalôčka – Nové Zámky Celoslovenská  5   8 2  

17 
TALENTY PRE SLOVENSKO 

Dolný Kubín 

Celoslovenská     1 1 1 

18 Piano v modernom rytme - Bojnice Celoslovenská     2 1  

19 Festival komornej hudby v Čadci Celoslovenský 1 1      

SPOLU 3 15 4 2 25 18 7 
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SÚŤAŽE, FESTIVALY A PREHLIADKY V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013 

 

 

 

P.Č. 
SÚŤAŽ UMIESTNENIE KATE –  

GÓRIA 

MENO ŽIAKA MENO UČITEĽA 

1 
MLADÍ KLAVIRISTI – BRATISLAVA 

13.11.2012 – 16.11.2012 

1.miesto 5. Miriam Vatraľová Ľudmila Fetteriková 

diplom za účasť 7. Oliver Rácz Edita Kováčová 

2 

MATIČNÁ HUDOBNÁ JESEŇ – MOLDAVA 

NAD BODVOU 

22.11.2012 

zlaté pásmo 4. Filip Sabol Peter Kendereš 

zlaté pásmo 3. Viktor Pristáš Peter Kendereš 

zlaté pásmo 3. Tomáš Kekeňák Peter Kendereš 

zlaté pásmo 3. Filip Butala Mgr. K. Jusková 

zlaté pásmo 1. Stanislava Džubáková Mgr. K. Jusková 

strieborné pásmo 2 Peter Poklemba Peter Kendereš 

strieborné pásmo 1. Šimon Buša Peter Kendereš 

strieborné pásmo 2. Ema Kovalčíková Liana Theisová 

strieborné pásmo 1. Emma Poláčková Daniela Popovičová 

bronzové pásmo 2. Antónia Jakubová Liana Theisová 

3 

ČAROVNÁ FLAUTA – NIŽNÁ 

21.11.2012 – 23.11.2012 

1.miesto a  

absolútny víťaz 

súťaže 

5. Veronika Mattová Daniela Popovičová 

1. miesto 
5. 

Martina Nižniková 
Magdaléna 

Rizmanová 

1. miesto 1. Viktor Wuksta Daniela Popovičová 

2. miesto 2. Júlia Sofia Hadbavná Mgr. J. Santovjáková 

čestné uznanie 1. Tatiana Urbanová Magdaléna Rizmanová 
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4 

MUSICA CAMERATA JÁN ALBRECHT 2012 

– BRATISLAVA 

ZUŠ JÁNA ALBRECHTA 

22.11.2012 – 24.11.2012 

zlaté pásmo 

2. Terézia Füleová 

Zdislava Lukášová 

Alexandra Strompová 

Mgr. J. Santovjáková 

Mgr. A. Kubrická 

bronzové pásmo 
4. Peter Čambal 

Gabriela Krajňáková 

Mgr. A. Kubrická 

Judita Barthová 

5 

HNÚŠŤANSKÝ AKORD – SPIŠSKÁ NOVÁ 

VES 

15.02.2013 

2. miesto 

C Janka Šefranková 

Zuzana Vargová 

Viktória Magulová 

L. Serenčková DiS. 

art. 

6 

GITAROVÁ CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ – 

BOJNICE 

13.03.2013 – 15.03.2013 

zlaté pásmo 1. Benedikt Lukáš Mgr. A. Kubrická 

strieborné pásmo 
1. 

Maximilián Pándy Mgr. A. Kubrická 

7 

MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA – 

KEŽMAROK 

22.03.2013 – 23.03.2013 

2. miesto 3. Matúš Trifán Miroslav Olšanský 

8 

SLÁČIKOVÁ SÚŤAŽ ZUŠ BERNOLÁKOVA 

KOŠICE 

27.03.2013 

zlaté pásmo 2. Anastázia Kuffová Mgr. art. J. Lattáková 

zlaté pásmo 3. Matúš Samuel Trifán Miroslav Olšanský 

zlaté pásmo 4. Lucia Benková Mária Čepčániová 

strieborné pásmo 3. Dorota Salzerová Mgr. I. Ondrušková 

strieborné pásmo 5. Samuel Salzer Mgr. I. Ondrušková 

bronzové pásmo 2. Alexandra Brutovská MgA. H. Gombíková 

9 

PRO BOHEMIA OSTRAVA 

05.04.2013 – 07.04.2013  
2. miesto 1. 

Terézia Füleová 

Zdislava Lukášová 

Mgr. J. Santovjáková 

 

3. miesto 
2. 

Martina Nižniková 
Magdaléna 

Rizmanová 
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10 
VOKÁLNA JAR – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 

27.03.2013 

1. miesto a  

diplom za najlepšie 

naštudovanie skladby 

komorný 

spev 

Filip Butala 

Erik Štefko 

Ján Gofus 

Ján Šudák 

Marek Vlčko 

Alexander Hajdany 

Branislav Hudymáč 

Mgr. K. Jusková 

strieborné pásmo 5. Ján Gofus Mgr. K. Jusková 

bronzové pásmo 4. Filip Butala Mgr. K. Jusková 

11 

ŠTVORRUČNÁ HRA NA KLAVÍRI – 4. 

ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY 

ŽIAKOV ZUŠ 

10.04.2013 

strieborné pásmo 
3. Lucia Bialková 

Ema Mlynarčíková 
Božena Wukstová 

strieborné pásmo 
2. Anthony Martin 

Daniel Gablyas 
Edita Kovácsová 

strieborné pásmo 
1. Katarína Planetová 

Barbora Jarabáková 

PaedDr. E. 

Hrunčáková 

bronzové pásmo 2. 
Terézia Füleová 

Ema Porubiaková 

Laura Baníková 

Judita Barthová 

12 
RUŽOMBERSKÁ KLASICKÁ GITARA 

18.04.2013 – 19.04.2013 

1. miesto 1. Benedikt Lukáš Mgr. A. Kubrická 

3. miesto 1. Maximilián Pándy Mgr. A. Kubrická 

13 

SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V HRE NA 

DREVENÝCH DYCHOVÝCH 

NÁSTROJOCH 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

16.04.2013 

1. miesto 
3. 

Martina Nižniková 
Magdaléna 

Rizmanová 

1. miesto 2. Terézia Füleová Mgr. J. Santovjáková 

1. miesto 1. Viktor Wuksta Daniela Popovičová 

zlaté pásmo 3. Veronika Mattová Daniela Popovičová 
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13 

SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V HRE NA 

DREVENÝCH DYCHOVÝCH 

NÁSTROJOCH 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

16.04.2013 

zlaté pásmo 1. Terézia Stanová Mgr. J. Santovjáková 

zlaté pásmo 1. Laura Mišeková Mgr. J. Santovjáková 

strieborné pásmo 1. Tatiana Urbanová 
Magdaléna 

Rizmanová 

bronzové pásmo 1. Júlia Hadbavná Mgr. J. Santovjáková 

14 
SCHNEIDEROVA TRNAVA 

23.04.2013 – 24.04.2013 

laureát súťaže a 

cena za 

interpretáciu 

skladby J. Cikkera: 

Chyť ma 

3. Miriam Vatraľová Ľudmila Fetteriková 

zlaté pásmo a 

cena spol. M. Sch. 

Trnavského 

4. Kurucová Ľudmila Fetteriková 

zlaté pásmo 4.  Oliver Rácz Edita Kovácsová 

strieborné pásmo 3. Miroslav Beke Jarmila Stašíková 

15 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V HRE NA 

SAXOFÓN 

STARÁ ĽUBOVŇA 

27.04.2013 

zlaté pásmo 3. Tomáš Kekeňák Peter Kendereš 

strieborné pásmo 3. Viktor Pristaš Peter Kendereš 

bronzové pásmo 3. Filip Sabol Peter Kendereš 

bronzové pásmo 2. Peter Poklemba Peter Kendereš 

bronzové pásmo 1. Šimon Buša Peter Kendereš 

16 

ZAHRAJŽE NÁM PÍŠŤALÔČKA 

NOVÉ ZÁMKY 

02.05.2013 – 04.05.2013 

zl. pásmo a 1. miesto C Terézia Füleová Mgr. J. Santovjáková 

zlaté pásmo A Laura Mišeková Mgr. J. Santovjáková 

zlaté pásmo C Zdislava Lukášová Mgr. J. Santovjáková 

zl. pásmo a 1. miesto D Martina Nižniková 
Magdaléna 

Rizmanová 

zl. pásmo a 1. miesto A Tatiana Urbanová Magdaléna Rizmanová 

zlaté pásmo D Veronika Mattová Daniela Popovičová 



 18 

16 

ZAHRAJŽE NÁM PÍŠŤALÔČKA 

NOVÉ ZÁMKY 

02.05.2013 – 04.05.2013 

zl. pásmo a 1. miesto B Viktor Wuksta Daniela Popovičová 

zl. pásmo a 1. miesto PŠ Filip Gajdoš Daniela Popovičová 

strieborné pásmo B Júlia Hadbavná Mgr. J. Santovjáková 

17 

TALENTY PRE SLOVENSKO 

DOLNÝ KUBÍN 

02.05.2013 

zlaté pásmo 1. Judita Gajdošová Mgr. L. Lovašová 

strieborné pásmo 3. Lucia Benková Mária Čepčániová 

bronzové pásmo 1. Dorota Salzerová Mgr. I. Ondrušková 

18 
PIANO V MODERNOM RYTME  - BOJNICE 

30.05.2013 – 31.05.2013 

zlaté pásmo 3. František Kochjar Judita Barthová 

zlaté pásmo 2. Anthony Martin Edita Kovácsová 

strieborné pásmo 2 Daniele Baraldi Miriam Poklembová 

19 
FESTIVAL KOMORNEJ HUDBY V ČADCI 

05.06.2013 – 06.06.2013 

1. miesto 

laureát súťaže 
A2 

Soňa Badiarová 

Michaela Guzanová 

Mgr. A. Kubrická 

Bc. N. Kötelesová 
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Príloha č. 2 

XIII. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera 

Košice 2013 

 
Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice, ktorá v tomto roku slávi svoje 

20. výročie od založenia (1993), úspešne vstúpila do XIII. 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 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 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.  

 

XIII. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2013 sa konal v dňoch 18.-21. 

apríla 2013  v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej /2. a 3. 

kategória/ a vo Veľkom štúdiu Štúdia rozhlasu a televízie Slovenska Košice /1. a 4.  

kategória/.  

 

Do súťaže sa prihlásilo 55 detí a zo 16 štátov Európy a Ázie (Belgicko, Bosna a Hercegovina, 

Bulharsko, Čína - Macao, Česká republika, Gruzínsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, 

Nemecko, Poľsko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Slovensko), hodnotila ich 10 členná 

medzinárodná porota zložená z renomovaných klavírnych umelcov a pedagógov v tomto 

zložení: Alena Vlasáková – Česká republika /predseda poroty 2. a 3. kategórie/, Peter 

Toperczer – Česká republika /umelecký riaditeľ súťaže/,  Melánia Hermanová - Slovensko, 

Stephan Möller - Rakúsko, Marian Sobula – Poľsko,  Mária Dravecká – Slovensko, /predseda 

poroty 1. a 4. kategórie/, Judita Debreová - Slovensko, Éva Csipkay - Maďarsko, Viola 

Samborska - Ukrajina, Venceslava Ilievska – Bulharsko.   

 

Umeleckým riaditeľom XIII. ročníka súťaže, od ktorého súťaž nesie čestný názov po jej 

dlhoročnom garantovi, zosnulom profesorovi Petrovi Toperczerovi, sa kontinuálne stal jeho 

syn Peter Toperczer ml. Hlavným mediálnym partnerom Medzinárodnej klavírnej súťaže 

Košice je po všetky jej ročníky Rozhlas a televízia Slovensko. 

 

V prvom kole súťažiaci hrajú skladby z obdobia baroka a romantizmu, v druhom kole sú to 

skladby z obdobia klasicizmu a 20. resp. 21. storočia v minutáži, danej vekovou kategóriou. 

Podmienkou je hra spamäti. 

 

V 1. kategórii zvíťazila 8 ročná Ieong Neng z Číny - Macaa, ktorá bola zároveň najmladšou 

účastníčkou súťaže, druhé miesto získal Tsotne Sidamonidze z Gruzínska, na treťom mieste 

sa umiestnila Júlia Bakos z Maďarska. 

Víťazom 2. kategórie sa stala Kamila Sacharzewska z Poľska, na druhom mieste sa 

umiestnil  Martin Chudada zo Slovenska, ktorý zároveň získal Cenu prezidenta Slovenskej 

republiky pre najlepšie umiestneného účastníka zo Slovenska a Cenu primátora mesta Košice, 

taktiež pre najlepšie umiestneného účastníka zo Slovenska, na treťom mieste sa umiestnila  

Mariam Chankvetadze z Gruzínska. 

V 3. kategórii zvíťazil Robert Aleksander Maciejowski z Poľska, druhé miesto obsadil 

Kamil Beniamin Pacholec z Poľska, ktorý dostal aj cenu EMCY a na treťom mieste sa 

umiestnil Matyáš Novák z Českej republiky.  

V 4. kategórii zvíťazila Onuté Grażinyté z Litvy, na druhom mieste sa umiestnil Ádám 

Zsolt Szokolay z Maďarska, ktorý zároveň získal Cenu Stefana Möllera Štipendium na VIP 

Akademy Vienna Austria 2013, tretie miesto získala Paula Ropuš z Chorvátska. 
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Finančné ocenenie a vecné ceny získalo 5 súťažiacich v každej kategórii,  

 
- Cenu riaditeľa Štátnej filharmónie Košice získal Arsen Dalibaltayan z Chorvátska,  

- Cenu Nadácie Českého hudobného fondu za najlepšie prevedenie súčasnej českej skladby 

/Klement Slavický: Burleska/ získala Anna Sofie Mojzešová z Českej republiky,  

- Cenu Hudobného fondu za najlepšie prevedenie súčasnej slovenskej skladby /Eugen Suchoň: 

Toccata/ získal Balázs Fazekaš zo Slovenskej republiky,  

- Cenu Stefana Möllera Štipendium na VIP Academy Vienna Austria 2013 získal Ádám Zsolt 

Szokolay z Maďarska,  

- Cenu Mariana Sobulu - účasť na klavírnom kurze v rámci hudobných kurzov – Majster a žiaci, 

získala Onuté Gražinyté z Litvy, 

- Cenu prezidenta Slovenskej republiky pre najlepšie umiestneného účastníka zo Slovenska 

získal Martin Chudada zo Slovenska, 

- Cenu primátora mesta Košice, pre najlepšie umiestneného účastníka zo Slovenska získal 

Martin Chudada zo Slovenska, 

- Cenu primátora mesta Košice, pre najmladšieho účastníka získala Ieong Neng z Číny – 

Macaa. 

 

Súťažiaci, ktorí, budú v budúcnosti podporovaní Európskou úniou hudobných súťaží pre 

mládež EMCY sú Ieong Neng z Číny, Kamila Sacharzewska z Poľska, Robert Alexander 

Maciejowsky z Poľska, Onuté Gražinyté z Litvy a víťaz ceny EMCY Kamil Benjamin 

Pacholec z Poľska. 

 

Sprievodnou akciou Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2013 bol koncert laureátov IV. 

a IX. ročníka súťaže z roku 1996 a 2005 Jakuba Sládka z Českej republiky a Mariana 

Sobulu z Poľska, ktorý ako prvý z bývalých laureátov súťaže bol aj členom odbornej poroty. 

Mimoriadne umelecké výkony oboch interpretov zaujali všetkých prítomných. Na koncerte 

účinkoval tiež školský orchester Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej – Musica 

Iuvenalis pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. Igora Dohoviča, PhD.  

 

Vyvrcholením Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice bol Koncert víťazov 

XIII. ročníka súťaže a odovzdávanie ocenení v Dome umenia. 

 

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2013 si opäť udržala vysokú 

profesionálnu úroveň, ohlasy odbornej i laickej verejnosti sú mimoriadne pozitívne na celý 

priebeh i organizáciu súťaže. 

  

Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, darcom a prispievateľom, ktorí pomohli 

organizátorom pripraviť súťaž na medzinárodnej úrovni. 

 

Na základe vyjadrenia zúčastnených Košice právom získali titul Európskeho hlavného mesta 

kultúry v roku 2013. 

 

 

 

 

 

 

Jana Fričová 

  riaditeľka ZUŠ Márie Hemerkovej 

     predsedníčka odbornej komisie 
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Príloha č. 3 

 
ZÁKLADNÁ  UMELECKÁ  ŠKOLA  MÁRIE   HEMERKOVEJ 

HLAVNÁ  68, 040 01, KOŠICE  
 

  
 
 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Interné koncerty: 43 - v KS školy 

 

Interné absolventské koncerty: 4 - v KS školy /03.06, 04.06., 05.06., 06.06.2013/ 

Koncerty absolventov ISCED 1B: 1 – v KS školy /18.06.2013/ 

 

Vianočné koncerty: 8  školský –  /benefičný/ - 19.12.2012   

      Musica Iuvenalis  - 17.12.2012 

      trieda p. uč. Czimovej – 01.12.2012 – Vranov nad Topľou 

      Koncert pre vás / J. Barthová/ - 18.12.2012 

   Vianočné koncerty pre deti v Detskej nemocnici /učitelia 3.       

poschodie/ - 05.-06.12.2012 

   Triedny Vianočný koncert – A. Žitvová 

   Triedny Vianočný koncert – D. Andrejkovičová 

    pre MŠ Juhoslovanská 

 

Sústredenie: 3   Musica Piccolo – ZUŠ – 05.-06.6.2013 

Musica Piccolo - 25. – 26.04.2013 v Herľanoch 

                           NMO Virtuoso – Šachtičky – 22.-27.06.2013/ 

 

Exkurzie/výlety: 2    /žiaci z Ťahanoviec exkurzia v Budapešti – 26.06.2013 

              absolventský výlet v Prahe – 20.-25.06.2013/ 

 

Triedne koncerty –  6 / A. Kmecová, D. Andrejkovičová, J. Barthová, M. Čepeľová,  

                                   PaedDr. E. Hrunčáková, MgA. J. Haluza/ 

 

Tematické koncerty: 4  Karneval – 11.02.2013,  

     Štvorručná a komorná hra – 20.03.2013  

        Koncerty v detskej nemocnici - 27.05.2013 

     Čo sa mi páči – 14.05.2013 

     Koncert pre zdravotné sestry – 30.05.2013 

 

Verejné žiacke koncerty: 7 - /DU-03.12.2012 - Mikulášsky, 25.03.2013 - Jarný, Historická 

radnica – 22.05.2013 – Májový, Múzeum  V. Löfflera – 12.04.2013 a 21.06.2013, VAK – 

10.06.2013, Koncert generácií 19.06.2013/ 

         

Spoločné koncerty: 5 – Koncertný cyklus Portréty – 11.11.2012 – Dom umenia – všetky 

košické ZUŠ 

Galakoncert  v rámci projektu Predstavujeme košické talenty – 12.06.2013 – Fontána pred 

Štátnym divadlom – umelecké školy v Košiciach 

Gitarový koncert – ZUŠ M. Hemerkovej, ZUŠ Jantárová, ZUŠ Bernolákova, Konzervatórium 

Košice a Akadémia umení Banská Bystrica – Konzervatórium Košice, 17.06.2013 

Koncert NMO Virtuoso na otváracom koncerte Šengenského poludníka – 29.06.2013 
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Hudba v meste – 24.05.2013 

 

Kultúrne brigády: 17 

 

Metodický deň: 1 – organizácia – 01.02.2013 

 

Musica Iuvenalis - činnosť:  

 

September 2012 – 

- Koncert v obci Baška 

 

Október 2012 –  

- Koncert v hoteli Golden royal, 

- Koncert v kostole na sídlisku KE – Terasa 

- Mimoriadny koncert detských a mládežníckych zborov v kostole Premonštrátov 

 

November 2012 –  

-Koncert v kostole Dominikánov 

- Koncert v Auparku pre mesto Košice 

 

December 2012 – 

- Koncert v obci Margecany 

- Koncert Biele Vianoce s Luciou Bílou 

- Koncert Vianoce pre MČ Košice – Západ 

- Vianočný koncert orchestra v Premonštrátskom kostole 

- Vianočný koncert pre mesto Košice 

- Vianočný koncert pre Domov dôchodcov 

- Vianočný koncert pre obec Kechnec 

- Vianočný koncert pre obec Rozhanovce 

- Vianočný koncert pre evanjelickú cirkev 

 

Január 2013 

12.1 – Koncert Jumbo centrum 

13.1 – Koncert pre mesto Kosice 

19.1. – Koncert v Šaci 

24.1. – Koncert v Užhorode 

 

Február 2013 

13.2. – Koncert pre mesto Kosice 

 

Apríl 2013 

6.4. – Koncert v Botanickej záhrade 

6. 4. – Koncert v Košiciach 

7.4.-  Koncert Prešov 

10.4. – Koncert pre UPJŠ 

20.4. – Koncert v rámci Klavírnej súťaže – Dom umenia 

 

Máj 2013 

 

4.5. – Koncert v Košiciach 

7.5. - Koncert pre Magistrát 

7.5. - Koncert pre mesto Košice 

11.5.- Koncert v Košiciach 
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11.5.- Koncert pre Evanjelickú cirkev 

17.5.- Koncert pre nemocnicu ŠACA 

24.5. - Koncert v Banskej Bystrici 

27.5. -Koncert pre ZUŠ Jantárová 

26.-29.5. -Koncerty Filipínskeho zboru 

 

Jún 2013 

 

10.6.-Koncert pre ZUŠ 

19.6.- Koncert pre ZUŠ 

21.6. -Koncert v Kežmarku 

22.6.- Koncert pre Evanjelickú cirkev 

29.6.- Koncert pre Evanjelickú cirkev 

 

29.6.-8.7. – Festival Šengenský poludník – 18 koncertov 

 

 

Výchovné koncerty: 5 pre MŠ Staré mesto 30.-31.05.2013 – ZUŠ Hlavná 

pre MŠ Belehradská a MŠ Budapeštianska – Popoluška v hudbe 

13.06. a 20.06.2013 – D. Andrejkovičová 

Deň otvorených dverí – ZŠ Belehradská 

 

Súťaže: 19 + 1 školská gitarová prehliadka - 16.05.2013  

 

Počet umiestnených žiakov na súťažiach a festivaloch: 73 

 

Hospitácie: 8 /gitarové odd., sláčikové odd., klavírne odd., spevácke odd., dychové odd. / 

 

Projekt: 2 Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice – 18.-21.04.2013 

       zapojenie sa žiakov a pedagógov sláčikového oddelenia do projektu Virtuoso 

 

Kontinuálne vzdelávanie: 6 - predatestačné vzdelávanie 

 

 

Podrobne hodnotené všetky vyššie spomínané podujatia boli na pracovných poradách 

školy. 

Výsledky súťaží sú v školskej dokumentácii a na webovom sídle školy www.zuske.sk 
v časti Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti s prílohami. 

 

 

 

Stav k 28. júnu 2013 za celý školský rok 2012/2013 

 

 

 

Spracovala: Jana  F r i č o v á 

          riaditeľka školy 

 

 

 

http://www.zuske.sk/

