SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2011/2012
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

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:
Riaditeľ
ZRŠ
ZRŠ
Hospodárka
školy
Referentka PaM

meno

telefón

e-mail

Jana Fričová
Lucia Kalinová
AnnaŽitvová
MVDr. Margita Jamnická

0911 151 785
0911 916 157
0911 916 157
055/622 57 81 kl. 21

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

Mária Forgáčová

055 /622 57 81 kl. 25 mariazuzana3@gmail.com

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

zástupcovia zriaďovateľa

Meno a priezvisko
Mgr. Lucia Potokárová (učiteľka ZUŠ)
Mgr. Lucia Lovašová (učiteľka ZUŠ)
MVDr. Margita Jamnická (hospodárka školy)
Mgr. Lucia Benková
Ing. Ernest Salzer
Ing. Martina Seifertová
Ing. Zlatica Stráňaiová
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

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

zastúpenie predmetov

predseda

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

klavír

Iveta Susová
Gabriela Baxová

gitara
akordeón, keyboard

Daniela Popovičová

spev

Mgr. Jana Santovjáková

hudobná náuka, prípravné štúdium

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

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30. 6. 2012
Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch

 Počet žiakov spolu : 927

z toho

počet žiakov v HO : 927
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 : 705

z toho

počet žiakov v HO : 705
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 : 143

z toho

počet žiakov v HO : 143
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :
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Údaje o počte zapísaných žiakov v školskom roku 2011/2012
-

Počet žiakov spolu : 977

z toho počet žiakov v HO : 977
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 : 768

z toho počet žiakov v HO : 768
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 : 143

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

(rozdiel v číslach robí 13 žiakov, ktorých financovala škola (2. hlavný predmet, a neboli rátaní
v štatistickom výkaze 40-01 - s týmito je počet 990 žiakov k 01.09.2011)
Údaje o počte absolventov
-

Počet žiakov spolu : 111

z toho

počet žiakov v HO : 111
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v základnom štúdiu : 98

z toho počet žiakov v HO : 98
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých : 13

z toho počet žiakov v HO : 13
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :
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3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Odbory

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli

Neprospeli

počet
817
-------827

počet
58
------58

počet
0
------0

HO

LDO
TO
VO
Spolu:

Počet
absolventov
Neklasifikovaní
počet
7
------27

počet
111
------111

4. Zoznam študijných odborov: 1 odbor - HUDOBNÝ
5. Údaje o zamestnancoch školy: 75 zamestnancov (66 pedagogických, 9 nepedagogických)
5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy
a) pracovný pomer
fyzický počet
pedagog.
nepedagog.
55
7

pracovný
pomer

TPP

11
14
3

2
8
1

7,83
10,57
2,82

0,75
4,85
0,8

0
4 (študenti)

0
0

0
3,13

0
0

DPP
znížený úväzok

ZPS
civilná služba
na dohodu

prepočítaný počet
pedagog.
nepedagog.
52,77
5,1

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov:
počet
nekvalifikovaných
kvalifikovaných
spolu
Učiteľov 66
0
66
66
uvádzaných začínajúcich pedagogických
0
0
zamestnancov do praxe: 0
Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia: 0
spolu počet pedagógov – študujúcich:
6
6
špecial. inovačné štúdium
0
0
2
(študujú
ďalší
nástroj)
špecial. kvalifik. štúdium
2
vysokoškolské pedagogické
2
2
vysokoškolské nepedagogické
1
1

Riadiaci zamestnanci:
Štúdium
PVVPZ
RŠ
ZRŠ
ZRŠ

ukončené
2007

2007
2009

prebieha

-------

nezaradený začiatok

-------
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2004
2004
2007

ukončenie
-------

má podanú
prihlášku od
-------

5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy
a) správni zamestnanci:

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

počet
fyzický
1
1
1
1
1
3
1
9

počet
prepoč.
1
0,8
0,5
0,75
0,3
2,25
0,25
5,9

prac. pomer
TPP/DPP/dohoda
TPP
TPP
DPP
TPP
DPP
TPP
TPP
---

ak DPP a dohoda
prac. pomer
ukončený k ....
----30.06.2012
--30.06.2012
-----

6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho
vzdelávania:


adaptačné vzdelávanie : 0



aktualizačné vzdelávanie : 13



inovačné vzdelávanie : 0



špecializačné vzdelávanie : 0



funkčné vzdelávanie : 0



kvalifikačné vzdelávanie : 6



funkčné inovačné vzdelávanie : 0

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Prílohy č. 1, 3, 4

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná
charakteristika
a) dlhodobým projektom školy je Medzinárodná klavírna súťaž Košice. XIII. ročník
súťaže sa uskutoční 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 (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 by sa mal ukončiť v školskom roku 2012/2013 .
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9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku
2011/2012
V školskom roku 2011/2012 nebola na škole žiadna inšpekčná činnosť.

10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola naďalej 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 (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).
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 2011 zo školných príspevkov. Drobné opravy a údržbu školských priestorov
(maľovanie) 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.

11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Dotácie od zriaďovateľa zasielané na výdavkový účet školy (0503007001/5600)
Finančné prostriedky od zriaďovateľa

(z účtu MMK 044 248 3062/5600)

1. – 8. mesiac 2011

9. – 12. mesiac
2011

Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojenú s hmotným
zabezpečením školy od rodičov a i.
(z účtu MMK 044 248 4065/5600)

1. – 6. mesiac 2012

Rok 2011

Na os. nákl.: 484.714 Na os. nákl.:
246.136 Na os. nákl.: 375.939 Na tovary a služby
Na prevádzku:
Na tovary a služby:
Na tovary a služby:
z príjmov: 105.357
25.792
9.585
1.069
401.731
Spolu:
494.299 Spolu:
247.205 Spolu:

Spolu dotácia finančných prostriedkov na rok 2011:
z toho: na osobné náklady:
na tovary a služby:
z vlastných príjmov (školné):
Spolu vytvorené vlastné príjmy v r. 2011
a zaslané na Magistrát mesta Košice:
z toho: zo školného:
dobropis za teplo za rok 2010:
Spolu dotácia finančných prostriedkov na 1.-6. mesiac 2012:
z toho: na osobné náklady:
na prevádzkové náklady:
z vlastných príjmov ( školné):
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846.861,- €
730.850,- €
10.654,- €
105.357,- €
110.103.64 €
105.367,38 €
4.736,26 €
442.138 ,- €
375.939,- €
25.792,- €
40.407,- €

1. – 6. mesiac 2012
Na prevádzku z
príjmov: 40.407

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
s činnosťou školy

Spolu:

materiálne vybavenie (účet 633)
potrebné pre školu

Iné: iné fin. prostriedky získané
podľa osobitných predpisov

9. – 12. mesiac
2011

1. – 6. mesiac
2012

9. – 12. mesiac
2011

1. – 6. mesiac
2012

9. – 12. mesiac
2011

1. – 6. mesiac
2012

21.243,75

19.682,88

2.298,20

1.438,88

0

0

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej:
- si naďalej 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,
- skvalitňuje prácu orchestrov, 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
uskutoční 18.-21. apríla 2013,
- sláčikový orchester školy Musica Iuvenalis organizuje medzinárodný festival orchestrov
a zborov Šengenský poludník EURORCHESTRIES – 4. ročník sa uskutočnil 29.6.–
07.07.2012
- zapojila sa do projektu EÚ s cieľom vyškoliť pedagógov v tzv. „mäkkých zručnostiach“,
ktorý sa ukončí v školskom roku 2012/2013,
- plánujeme sa zapojiť 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 spolupracujem 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.
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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 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 – výchovné koncerty vianočné koncerty,
dobré vzťahy so zriaďovateľom,
dobrá spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov,
webové sídlo 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
zapájanie sa učiteľov do vzdelávania a projektov
organizácia benefičných koncertov a koncertov na oddeleniach detskej nemocnice

2 Slabé stránky školy









nedôsledné platby školného u niektorých rodičov,
nedostatočné materiálno – technické vybavenie školy,
staré hudobné nástroje,
nedostatok finančných prostriedkov na zakúpenie nového klavíra na Medzinárodnú
klavírnu súťaž Petra Toperczera Košice,
nedostatočné zariadenie školy modernou didaktickou technikou,
slabšia znalosť ovládania počítačových techník u niektorých zamestnancov školy,
nedostatok žiakov v dychovom oddelení,
diskriminácia žiakov v súvislosti s novelou Vyhlášky č. 668/2004 Z. z. – nemožnosť
štúdia 2 nástrojov /13 žiakom sme umožnili štúdium 2 nástrojov na náklady školy/
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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
organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice

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.

14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami
Je potrebné vyzdvihnúť dobrú a kvalitnú spoluprácu vedenia školy so zriaďovateľom –
Mestom Košice, Radou školy pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej a inými
organizáciami – Konzervatórium, MŠ a ZŠ v Košiciach. 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, ďalej je to spolupráca so
slovenským klaviristom Ivanom Šillerom a organizačným tímom ISCM NEW MUSIC FOR
KIDS&TEENS.
Škola spolupracuje aj s inými rôznymi 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 aj naďalej vynikajúco a odráža sa hlavne vo výsledkoch, ktoré škola
dosahuje, čo úzko súvisí s podporou rodičov pri udržaní 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 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.
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15. Záver
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej vykazovala aj v tomto školskom roku
bohatú umeleckú i pedagogickú činnosť. Či to boli aktivity súťažné, koncertné, alebo to boli
vzdelávacie aktivity pre učiteľov i žiakov rozpracované v prílohe č. 1. Systematicky sme plnili
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 získavanie nových žiakov, propagácia
všestrannej činnosti školy na rôznych podujatiach a akciách s cieľom podchytiť a zaujať čo
najširšiu vekovú kategóriu, hlavne však deti, mládež ale i dospelých. 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. 32 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.
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. o kvalitách svedčí zapojenie sa do tímu pedagógov,
ktorý tvorí nový štátny vzdelávací program a vzdelávacie štandardy pre ZUŠ.
Hudba a umenie ale taktiež kvalitní a kvalifikovaní pedagógovia sú veľkou devízou našej školy,
majú významný vplyv na rozumové a citové utváranie osobnosti detí a mládeže. V tomto je naša
práca nezastupiteľná, no nedocenená a sme pevne presvedčení o jej opodstatnenosti a
zmysluplnosti.

Dátum a čas hodnotiacej porady: 29.06.2012 o 9,00 h.

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ:

........................................................
Mgr. Lucia Potokárová
predsedníčka Rady školy

Dátum: 13.07.2012
....................................................................

Jana Fričová
riaditeľka školy
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Príloha č. 1

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

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Interné koncerty: 41 - v KS školy
Interné absolventské koncerty: 4 - v KS školy /04.06, 05.06., 06.06., 07.06.2012/
Koncerty absolventov ISCED 1B: 2 – v KS školy /18.06.2012, 19.06.2012/
Vianočné koncerty: školský – 1 /benefičný/ - 22.12.2011
pre MŠ – 2 – 20.-21.12.2011
Musica Iuvenalis – 1 - 17.12.2011
trieda p. uč. Czimovej – 1 – 16.12.2011 – Malá scéna ŠD Košice
Koncert pre vás / J. Barthová/ - 19.12.2011
Koncert plný darčekov /učitelia 3. poschodie/ - 19.12.2011
Sústredenie: 2 /trieda A. Czimovej v Rejdovej, Orchester 5. – 7. ročníkov v Košiciach/
Exkurzie/výlety: 2 /žiaci z Ťahanoviec exkurzia v kaštieli v Markušovciach – hudobná
expozícia, absolventský výlet v Prahe/
Triedne koncerty – 3 /1 A. Kmecová, 1 D. Andrejkovičová k Dňu matiek,
Mgr. I. Ondrušková a Mgr. L. Lovašová/
Tematické koncerty: 3 Koncert konzervatoristov, bývalých žiakov našej školy – 12.04.2012,
„Výtvarníci na koncertnom pódiu“ – 30.03.2012
„Bonzáčik“ – 19.03.2012 – učitelia 3. poschodie
Koncert skladieb Juraja Hatríka východoslovenských skladateľov 14.06.2012/
Rock, pop, jazz – džezový koncert školskej skupiny Little Band –
20.06.2012
Koncerty v detskej nemocnici 31.05.- 01.06.2012
Verejné žiacke koncerty: 4 - /DU-05.12.2011, 26.03.2012, VAK – 11.06.2012/
Koncert k 50. výročiu založenia školy – 23.04.2012
Spoločné koncerty: 4 – Koncertný cyklus Portréty – 07.11.2011 – Dom umenia – všetky
košické ZUŠ
Galakoncert v rámci projektu Predstavujeme košické talenty – 07.03.2012 – Historická radnica
– umelecké školy v Košiciach
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Gitarový koncert – ZUŠ M. Hemerkovej, ZUŠ Jantárová, ZUŠ Bernolákova, Konzervatórium
Košice a Akadémia umení Banská Bystrica – Konzervatórium Košice, 23.06.2012
Kultúrne brigády: 25
Metodický deň – organizácia, vystúpenia 2 žiakov, lektorovanie 3 učiteľov – 03.02.2012
Musica Iuvenalis - činnosť:
August 2011 –
Koncert pre obec Baška – Dni obce
September 2011 –
1. 9. –Koncert na deň ústavy pre MČ KE Západ
Október 201116. 10. Koncert Rozhanovce
26.10. – Koncert pre UPJŠ
November -2011
7. 11. – Koncert pre projekt ZUŠ v Dome umenia
December – 2011
13. 12.2011 – Koncert galéria Lofflera
15.12.2011 – Koncert pre Unicef
16.12. – koncert pre KSK
17.12. – Vianočný koncert
18.12. – Koncert pre hotel Hilton
Január 2012 13. 1. – ples Saca
14. 1. – ples Karpaty
15. 1. – Koncert pre MČ Furča
19. 1. – Koncert vo Svidníku
Február – 201224. 2. – koncert v Gloria palace
Marec – 201225. 3. – Koncert Vranov
30. 3. – Koncert pre gymn. Srobarova
Apríl 2012–
23. 4. - Koncert pre ZUŠ Hlavná
Máj – 2012
7.5. - Koncert pre Mesto Kosice – dni mesta Kosice
18. 5. - Koncert pre nemocnicu Šaca
19.5. – Koncert v hoteli Hilton
19. 5. – Koncert pre VSM
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Jún/Júl - 20127. 6. – Koncert pre Bábkové divadlo
11. 6. – Absolventské koncerty
29. 6. – 7. 7. - 4. ročník festivalu Šengenský poludník – 25 koncertov
August 2012 –
30. 7. – 11. 8. 2012 - Festival Aberdeen - Škótsko
Výchovné koncerty: 2 /pre MŠ/
Benefičné koncerty: 1 – vianočný
EduMEMA – vystúpenie 2 našich žiačok v rámci projektu
Súťaže: 11 + 1 školská gitarová súťaž - 31.05.2012 + 2 bez umiestnenia /Festival komornej
hudby Čadca a Nitrianska lutna/
Počet umiestnených žiakov na súťažiach a festivaloch: 32
Hospitácie: 5 /gitarové odd. a sláčikové odd. /
Projekt: zapojenie sa pedagógov školy do projektu „Profesionalizácia pre notu“ s podporou
Európskeho sociálneho fondu v rámci programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – počas
celého školského roka
Kontinuálne vzdelávanie: 13
/10 v ročnom pláne KV, z toho 3 predatestačné vzdelávanie, 5 aktualizačné, 2 kvalifikačné,
ostatné mimo ročného plánu KV/

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

Stav k 29. júnu 2012 za celý školský rok 2011/2012
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Príloha č. 2

O Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera Košice
Prvý ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice (ďalej len MKS) sa konal v roku 1993
a hneď sa stretol s veľkou odozvou. Autorkou projektu je učiteľka Základnej umeleckej školy
Márie Hemerkovej v Košiciach, Judita Barthová.
Až do V. ročníka súťaž prebiehala každoročne, po ňom rozhodol organizačný výbor MKS
o prechode na dvojročný cyklus. Je to jediná súťaž pre deti do 15 rokov (od XIII. ročníka do 17
rokov) na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Doteraz sa súťaže zúčastnili deti z Česka,
Poľska, Bieloruska, Gruzínska, Francúzska, Anglicka, Arménska, Ruska, Lotyšska, Litvy,
Ukrajiny, Estónska, Bulharska, Rakúska, Nemecka, Chorvátska, Srbska, Rumunska, Portugalska,
Slovenska, Slovinska, Talianska, Maďarska, Iránu, Južnej Kórey a Číny. Medzinárodná porota
bola z Bulharska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Ukrajiny, Portugalska, Španielska,
Rakúska, Švajčiarska, Japonska, USA, Brazílie, Litvy, Poľska a Nemecka.
Počet účastníkov je približne 50 - 70 detí, ktoré súťažia v dvoch kolách, v štyroch vekových
kategóriách od najmladších 6 ročných až po 17 ročných. Ich majstrovstvo v každej kategórii
hodnotí 5 členná porota pozostávajúca z výrazných medzinárodných osobností klavírneho
interpretačného umenia. Umeleckým riaditeľom MKS od jej začiatku bol profesor Peter
Toperczer, Dr. h. c., emeritný rektor AMU v Prahe, košický rodák. V roku 2011, po jeho náhlom
úmrtí to bol vynikajúci hudobný skladateľ, klavirista a dirigent Peter Breiner a od nasledujúceho
XIII. ročníka súťaže prevezme funkciu odborného garanta a umeleckého riaditeľa MKS syn
profesora Toperczera, Peter Toperczer ml.
Sprievodnou akciou každého ročníka MKS je koncert laureátov predchádzajúcich ročníkov a tiež
koncerty vynikajúceho orchestra školy Musica Iuvenalis.
Súťaž má podporu aj zo strany primátorov mesta Košice a ocenenia laureátom súťaže
v predchádzajúcich ročníkoch udeľovali aj prezidenti Slovenskej republiky 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 umelecký
vývoj. Veľmi zaujímavé sú koncerty laureátov minulých ročníkov MKS, ktoré sú už tradične
súčasťou každého ročníka súťaže. Na nich môžeme vidieť a porovnať umelecký rast
zúčastnených mladých klaviristov.
Vyvrcholením každého ročníka MKS je záverečný „Koncert víťazov" so slávnostným
odovzdávaním ocenení v Dome umenia. Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera 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. Právom patrí medzi najvýznamnejšie súťaže na Slovensku.
Z uvedených dôvodov budeme v tomto projekte, ktorý je dlhodobým projektom našej školy,
naďalej pokračovať.
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Príloha č. 3

Účasť žiakov školy na súťažiach a festivaloch
Festival Eugena Suchoňa 20. - 21.10. 2011
Soňa Badiarová (Mgr. Adriana Kubrická)
Michaela Guzanová (Kötelesová Nataša)
Vatraľová Miriam (Ľudmila Fetteriková)
Jana Kiseľová (Popovič Mikuláš)

Čarovná flauta 23.-25.11.2011
celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch
1. miesto: V. kategória - zobcová flauta
Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)
2. miesto: I. kategória - zobcová flauta
Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
III. kategória - zobcová flauta
Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)
3. miesto: I. kategória - zobcová flauta
Bernadeta Gajdošová (uč. Daniela Popovičová)
III. kategória – zobcová flauta
Petra Kovaříková (uč. Mária Macáková)
Čestné uznania: IV. kategória - zobcová flauta
Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
V. kategória – zobcová flauta
Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)
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Ružomberská klasická gitara 14. - 15. 3. 2012
ZUŠ Ľudovíta Fullu Ružomberok – celoslovenská súťaž
2. miesto: IV. kategória
René Bilič (uč. Mgr. A. Kubrická)

Krajská klavírna súťažná prehliadka v Spišskej Novej Vsi 3.4.2012
Zlaté pásmo: II. kategória
Branislav Beke (uč. J. Stašíková)
Strieborné pásmo: I. kategória
Anthony Martin (uč. E. Kovácsová)
Katarína Planetová (uč. PaedDr. Eva Hrunčáková)
IV. kategória
Marián Žido (uč. H. Kenderešová)

4. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa Kremnica 13.4.2012
ZUŠ Jána Levoslava Bellu Kremnica – celoslovenská súťaž
Strieborné pásmo: I. kategória
Judita Gajdošová (uč. Mgr. L. Lovašová)
Bronzové pásmo: I. kategória
Dorota Salzerová (uč. Mgr. Ivana Ondrušková)
IV. kategória
Csenge Petrík (uč. Mgr. Lucia Lovašová)

Schneiderova Trnava 27. 4. 2012
Celoslovenská interpretačná súťaž v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša Schneidera
Trnavského Trnava
Bronzové pásmo: I. kategória
Judita Gajdošová (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
Dorota Salzerová (uč. Mgr. Ivana Ondrušková)

Súťažná prehliadka v speve ľudových a umelých piesní žiakov ZUŠ
Východoslovenského regiónu 18. 4. 2012
ZUŠ

Michala Vileca Bardejov
1. miesto a laureát súťaže: C. kategória
Veronika Čopková (uč. Mgr. K. Jusková)
3. miesto: A. kategória
Stanislava Džubáková (uč. Mgr. K. Jusková)
D. kategória
Filip Butala (uč. K. Jusková)
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Čestné uznanie: B. kategória
Ema Kovalčíková (uč. L. Theisová)
C. kategória
Antónia Jakubová (uč. L. Theisová)

Detská interpretačná súťaž Jána Cikkera v sólovej hre na
klavíri Banská Bystrica 28. 4. 2012
ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica
Strieborné pásmo: III. kategória
Oliver Rácz (uč. E. Kovácsová)

Novohradská flétna Nové Hrady, ČR 9. ročník medzinárodnej
interpretačnej súťaže 9. - 13. 5. 2012
1. miesto: 2. A kategória
Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. J. Santovjáková)
3. A kategória
Zdislava Lukášová (uč. Mgr. J. Santovjáková)
4. A kategória
Terézia Füleová (uč. Mgr. J. Santovjáková)

Hudobný festival I. Ballu – Klavírna Orava Dolný Kubín 2012
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín
2. miesto: II. kategória
Miriam Vatraľová (uč. Ľ. Fetteriková)

Gelnický kľúč 2012
8. ročník Festivalu komornej hudby, ZUŠ v Gelnici
Zlaté pásmo + Gelnický kľúč:
A klasik kategória: Trio
Alexandra Strompová - gitara (uč. Mgr. A. Kubrická)
Terézia Füleová – zobcová flauta (uč. Mgr. J. Santovjáková)
Zdislava Lukášová – zobcová flauta (uč. Mgr. J. Santovjáková)

4. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského
24.- 25.4.2012
ZUŠ Bernolákova, Košic
Bronzové pásmo: I. kategória
Emma Poláčková (uč. Daniela Popovičová)
Sára Dlugošová (uč. Daniela Popovičová)
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Festival komornej hudby Čadca 6. - 8. 6. 2012
ZUŠ Jozefa Potočára Čadca
za presvedčivý hudobný výkon: A2 kategória
Peter Čambál (uč. Mgr. Adriana Kubrická)
Gabriela Krajňáková (uč. Judita Barthová)

XIV. ročník súťaže Hnúšťanský akord
Krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Spišskej Novej Vsi
2. miesto: kategória A
Zuzana Vargová (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
Janka Šefranková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
Lucia Barloková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
3. miesto: kategória B
Dorotka Salzerová (Mgr. Lucia Potokárová)
Radoslav Šterbák (Mgr. Lucia Potokárová)
Júlia Pastorová (Mgr. Lucia Potokárová)
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Príloha č. 4

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice
PREHLIADKY, SÚŤAŽE, FESTIVALY
P.
Názov súťaže
č.
1 Čarovná flauta - Nižná na Orave

Celoslovenská

2

Ružomberská klasická gitara

Celoslovenská

3

SCHNEIDEROVA TRNAVA

Celoslovenská

4

Klavírna súťaž Spišská Nová Ves
Regionálna
Súťažná prehliadka v speve ľudových
Regionálna
piesní žiakov ZUŠ – Východosl.. región
Gelnický kľúč
Krajská

5
6
7

8
9

Detská interpretačná súťaž J. Cikkera
v hre na klavíri – B. Bystrica
Novohradská flétna Nové Hrady ČR

Celoslovenská

Hudobný festival I. Ballu – Dolný
Kubín, Klavírna Orava
4. ročník celoslovenskej speváckej

Celoslovenská

Laureát
súťaže

1. miesto
1

2. miesto 3. miesto
2

zlaté
pásmo

strieborné
pásmo

bronzové
pásmo

2

1
2
1
1

1

3

2

1

3
1

Medzinárodná

3
1

Celoslovenská

2

súťaže v sól. speve Petra Dvorského

10 Hnúšťanský akord
11

Súťaž

Husľová súťaž Rudolfa Országa Kremnica

SPOLU

Krajská

1

1

Celoslovenská

2

5

19

5

5

4

1

2

5

6

20

