SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2016/2017
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

Alokované pracoviská (adresa): ZŠ Polianska 1, ZŠ Belehradská 21, CVČ Juhoslovanská 2,
Košice
Webová stránka školy : www.zuske.sk
Zriaďovateľ školy: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Vedenie školy:
meno
Riaditeľka

Jana Fričová, DiS. art.

1. ZRŠ
2. ZRŠ
Hospodárka,
ekonómka školy
Referentka PaM

Mária Forgáčová

telefón

0911 151 785
055/622 74 31
Lucia Kalinová, DiS. art. 0911 916 157
Anna Žitvová, DiS. art.
0911 801 191
MVDr. Margita Jamnická 055/622 57 81 kl. 21

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

e-mail
mks.zus.ke@stonline.sk
riaditel@zuske.sk
lucia.kalinova@zuske.sk
anna.zitvova@zuske.sk
zus.hemerkovej@stonline.sk

055 /622 57 81 kl. 25 maria.forgacova@zuske.sk

Meno a priezvisko
Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art. (učiteľka ZUŠ)
JUDr. Lucia Jenčová, DiS. art. (učiteľka ZUŠ)
MVDr. Margita Jamnická (hospodárka a ekonómka
školy)
Alexandra Lukáčová
Ing. Ernest Salzer
Ing. Zlatica Stráňaiová

Ing. Martin Truchlý, PhD.
zástupcovia zriaďovateľa

Mgr. Beáta Lopušniaková
Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc. (poslanec MZ)
Ing. Zoltán Hanesz (poslanec MZ)
Mgr. Ľubica Blaškovičová (poslankyňa MZ)

PK školy:
P. č.

Názov PK

1.

PK klavírnej hry

2.

PK sláčikových
nástrojov
PK dychových
a bicích nástrojov

3.
4.

PK gitarovej hry

5.

PK akordeónovej hry
a keyboard
PK speváckeho
oddelenia
PK hudobnoteoretických
predmetov

zastúpenie predmetov

predseda

Jarmila Stašíková
klavír
Ľudmila Fetteriková, DiS. art.
Mgr. Ivana Ondrušková,
husle, viola, violončelo, kontrabas
DiS. art.
zobcová flauta, priečna flauta, tuba,
Peter Kendereš, DiS. art.

hoboj, klarinet, trúbka, saxofón, lesný
roh, trombón, bicie nástroje

Mgr. Adriana Kubrická, DiS. gitara
art.

6.
7.

Gabriela Baxová, DiS. art.

akordeón, keyboard

Daniela Popovičová, DiS. art. spev
Mgr. Jana Santovjáková,
DiS. art.

hudobná náuka, prípravné štúdium

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole
2.1 Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch

 Počet žiakov spolu k 15.9.2016

z toho

počet žiakov v HO : 892
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov spolu k 30.6.2017

z toho

počet žiakov v HO : 859 /-33/
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 15.9.2016 z toho

počet žiakov v HO : 69
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 30.6.2017

z toho

počet žiakov v HO : 69
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v základnom štúdiu k 15.9.2016

z toho

počet žiakov v HO : 727
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v základnom štúdiu k 30.6.2017

z toho

počet žiakov v HO : 703/-25+1/
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 15.9.2016

z toho

počet žiakov v HO : 18
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 30.6.2017

z toho

počet žiakov v HO : 18
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 15.9.2016 z toho

počet žiakov v HO : 78
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 30.6.2017

z toho

počet žiakov v HO : 69 /-9/
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

Počty žiakov sú uvádzané podľa štatistiky 24 – 01 a rozdiely sú spôsobené prerušením
štúdia, vystúpením žiaka alebo pristúpením žiaka).
2.2 Údaje o počte novozapísaných žiakov v školskom roku 2017/2018
-

Počet žiakov spolu :

z toho

počet žiakov v HO : 186
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v prípravnom štúdiu :

z toho

počet žiakov v HO : 49
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v základnom štúdiu :

z toho

počet žiakov v HO : 113
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v rozšírenom štúdiu :

z toho počet žiakov v HO : 0

počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :
-

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :

z toho

počet žiakov v HO : 24
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

2.3 Údaje o počte absolventov k 30.6.2017
-

Počet žiakov spolu :

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

-

Počet žiakov v základnom štúdiu :

z toho počet žiakov v HO : 54
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :

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

3. Zoznam študijných odborov: 1 odbor - HUDOBNÝ
/komplexná činnosť školy - príloha č. 3/

4. 4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Počet
absolventov
Neklasifikovaní

Odbory

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli

Neprospeli

HO

počet
738

počet
50

počet
0

počet
0

počet
65

50

0

0

65

LDO
TO
VO
Spolu:

738
69 – PŠ – nehodnotia sa

5. Údaje o zamestnancoch školy:
5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy
a) pracovný pomer
pracovný
pomer

TPP
DPP
znížený úväzok

fyzický počet
pedagogickí
nepedagogickí
zamestnanci
zamestnanci
56
9
12
19

0
8

prepočítaný počet
pedagogickí
nepedagogickí
zamestnanci
zamestnanci
54,03
5,95
6,5
11,59

0
5,95

ZPS
civilná služba
na dohodu

3

1

3

0,8

0
2/študentské/+1

0
0

0
1

0
0

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov:
počet
nekvalifikovaných
učiteľov: 68
0
uvádzaných začínajúcich pedagogických
zamestnancov do praxe: 1

kvalifikovaných
68
1

spolu
68
1

Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia: 0
spolu počet pedagógov – študujúcich:
4 /2 študenti/
4
špecial. inovačné štúdium
0
0
aktualizačné štúdium
3
3
špecial. kvalifik. štúdium
2 /ďalší nástroj/
2
vysokoškolské pedagogické
0
0
vysokoškolské nepedagogické
0
0

Riadiaci zamestnanci:
Štúdium
PVVPZ

ukončené

prebieha

nezaradený začiatok

ukončenie

má podanú
prihlášku od

Štúdium
PVVPZ
RŠ

ukončené

prebieha

nezaradený začiatok

ukončenie

má podanú
prihlášku od
---

1. ZRŠ
2. ZRŠ

Funkčné
inovačné
Funkčné
inovačné
Funkčné
inovačné

---

---

2012

2013

---

---

2012

2013

---

---

---

2015

2016

---

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
2,5
0,1
5,95

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

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

-----

-------

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


adaptačné vzdelávanie : 1



aktualizačné vzdelávanie : 5



inovačné vzdelávanie : 8



špecializačné vzdelávanie : 0



funkčné vzdelávanie : 0



kvalifikačné vzdelávanie : 1 /druhý nástroj + magisterské/



funkčné inovačné vzdelávanie : 1

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti - príloha č. 3
7.1 Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach
/Prehľad súťaží v číslach - príloha č. 1 a 2
Regionálne kolo
Názov súťaže

Umiestnenia z 24
súťaží – 109
žiakov, 72
umiestnení – viď
tabuľky v prílohe
1a2

Celoslovenské kolo

Medzinárodné
kolo

1. m

2. m

3.
m

1. m

2. m

3. m

1.
m

2.
m

3. m

2 + 2x

4x

0

6 + 4x

3 +13x

1 +3x

0

0

1x

laureát
súťaže,
13
víťazov

striebor
né
pásmo

bronzov
é
pásmo

laureát,
16x
zlaté
pásmo,
13x
Ceny
poroty

strieborné
pásmo

bronzové

pásmo

kategórie,

21x zlaté
pásmo

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná
charakteristika
a) dlhodobým a najvýznamnejším projektom školy je Medzinárodná klavírna súťaž Petra
Toperczera Košice, ktorá v tomto roku oslávila 24. výročie od založenia (1993). Jej
vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a organizátorom Základná umelecká škola Márie Hemerkovej na Hlavnej 68 v Košiciach. Je
to jediná medzinárodná súťaž pre mladých klaviristov do 17 rokov (od XIII. ročníka pribudla 4.
veková kategória do 17 rokov) na Slovensku, ktorá prebieha v štyroch vekových kategóriách –
do 11, do 13, do 15 a do 17 rokov v dvoch kolách, záštitu nad ňou opäť prevzal primátor mesta
Košice Richard Raši. Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice prináša do mesta
obrovský umelecký potenciál, nové kontakty a priateľstvá, reprezentuje naše mesto i Slovensko.
Od svojho vzniku sa zapisuje do povedomia mladých umelcov, z ktorých mnohí odštartovali
svoju umeleckú kariéru práve v Košiciach. Súťaž sa stretáva s mimoriadnym ohlasom širokej
odbornej i laickej verejnosti. Za veľmi významnú skutočnosť považujeme účasť súťažiacich,
pedagógov, porotcov i pozorovateľov z 33 štátov Európy i Ázie.
28. apríla – 1. mája 2017 sa uskutočnil jubilejný XV. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže
Petra Toperczera, ktorý sme pripravili v spolupráci s RTVS a s finančnou pomocou sponzorov.
V príprave je už XVI. ročník MKSPT 2019, ktorý sa uskutoční v termíne 11.-14.04. 2019.
Správa zo súťaže - príloha č. 4
b) Sláčikový orchester školy Musica Iuvenalis organizuje od roku 2009 medzinárodný festival
orchestrov a zborov Šengenský poludník EURORCHESTRIES. Počas festivalu vzniká veľký
medzinárodný orchester a zbor, ktorý pripravuje koncertný program pre záverečné koncerty
festivalu pod vedením skúsených dirigentov z celého sveta. 9. ročník tohto projektu prebehol 25.
júna -17. júla 2017. Musica Iuvenalis sa zúčastní Festivalu Eurochestries v Qingdao, Čína 25.
júla – 6. augusta 2017.

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku
2016/2017
V školskom roku 2016/2017 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola naďalej sídli v prenajatých priestoroch od Bytového podniku mesta Košice, s. r. o.
v centre mesta na Hlavnej ulici č. 68 na troch poschodiach traktu A, výmera kancelárskych
priestorov 1.229,50 m2 + spoločné priestory 432,42 m2, spolu výmera: 1.661.92 m2.
Na škole sú dve koncertné sály (druhá v učebni 334 slúži aj ako učebňa bicích nástrojov,
žiackeho tanečného orchestra Candy Band a školskej skupiny Little Band, prípadne rokovacia
miestnosť), 36 učební (z toho v 3 je aj pracovňa riaditeľky školy a 2 zástupkýň RŠ), 2
teoretické učebne, 1 zborovňa, 4 kabinety nástrojov a knižníc, 2 pracovne (hospodárka a PaM),
vrátnica, denná miestnosť upratovačiek, sklad – školník a registratúra spisov.
ZUŠ M. Hemerkovej má v Košiciach aj 3 alokované pracoviská, kde vyučovalo 9 učiteľov: na
sídlisku Ťahanovce: ZŠ Belehradská 21 (6 učiteľov), CVČ Juhoslovanská 2 (2 učiteľky) a na
sídlisku Podhradová: ZŠ Polianska 1 (1 učiteľka). Na základe Metodického usmernenie č.
13/2013 boli alokované pracoviská zaradené do siete škôl.
Všetky učebne sú vhodné na vyučovanie príslušného predmetu a sú aj plne využité. Hudobné
nástroje a notový materiál sme priebežne podľa potreby zakupovali z finančných prostriedkov
Občianskeho združenia rodičov a priateľov hudby a umenia pri ZUŠ Márie Hemerkovej, resp.
koncom roka 2016 zo školných príspevkov. Drobné opravy a údržbu školských priestorov
zabezpečujeme z vlastných prostriedkov. Na škole využívame počítače a internet: 3 počítače
vedenie školy, 2 počítače administratíva, 1 počítač je k dispozícii pre učiteľov v zborovni, 2
počítače a 2 notebooky pre žiakov v 2 teoretických triedach, kde sa v rámci IKT používa
dataprojektor a interaktívna tabuľa, ktoré využívajú žiaci i učitelia pri vzdelávacích aktivitách.
Škola zakúpila interaktívnu tabuľu aj do druhej učebne HN.

11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné prostriedky od zriaďovateľa

1. – 8. mesiac 2016

9. – 12. mesiac
2016

1. – 6. mesiac 2017

667 153 €

361 298 €

543 354 €

z toho:
601 353 €: osob. nákl.
65 800 €: prevádzka

z toho:
324 696 €: osob. nákl.
36 602 €: prevádzka

z toho:
497 592 €: osob. nákl.
45 762 €: prevádzka

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
spojenú s hmotným zabezpečením školy od
rodičov a i.
Rok 2016

1. – 6. mesiac 2017

106 712,53 €

59 456,28

(zaslané na MMK)
(zaslané na MMK)
z toho:
z toho:
98 154,20 €: školné
57 335,80 €: školné
4 971,54 €: dobropisy
2 106,38 €: dobropis CVČ
3 236,52 €: vratky zo ZP
14,10 €: vratka zo ZP
0,27 €: prijaté úroky
350,00 €: zdroj 11H-Cena

Upravený rozpočet na rok 2016 k 31.12.2016:
z toho: na osobné náklady a tovary a služby (zdroj 41):
na tovary a služby (zdroj 11H - Cena primátora):

1 028 451 €
1 028 101 €
350 €

Spolu dotácia finančných prostriedkov v roku 2016 od zriaďovateľa:
z toho: na osobné náklady:
na tovary a služby:

1 028 451 €
926 049 €
102 402 €

Rozpočet príjmov na rok 2016:
z toho: zdroj 41:
zdroj 11H – Cena primátora:

106 712 €
106 362 €
350 €

Upravený rozpočet na rok 2017:
z toho: na osobné náklady:
na tovary a služby:
K 30.06.2017 dotácia finančných prostriedkov od zriaďovateľa:
z toho: na osobné náklady:
na tovary a služby:

1 106 576 €
1 004 144 €
102 432 €
543 354 €
497 592 €
45 762 €

Rozpočet príjmov na rok 2017:

101 576 €

Dotácie od zriaďovateľa v školskom roku 2016/2017:
od 1.9.2016 do 30.6.2017:
Na osobné náklady 9-12/2016 až 1-6/2017:
Na prevádzkové náklady 9-12/2016 až 1-6/2017:
Celková dotácia na školský rok 2016/2017:

822 288 €
82 364 €
904 652 €

Škola zasiela všetky príjmy (školné, dobropisy) zriaďovateľovi. Použitie týchto prostriedkov je
možné až po finančnej dotácii od zriaďovateľa na bežné prevádzkové náklady so zdrojom 41,
okrem sumy 350 € na prevádzku, pri príležitosti ocenenia školy Cenou primátora, ktorá bola so
zdrojom 11H.

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
(mimo materiálu)
9. – 12. mesiac
2016
37 034,96 €
prevádzka
mimo materiálu

1. – 6. mesiac
2017
51 970,05 €
prevádzka mimo
materiálu

materiálne vybavenie
potrebné pre školu

9. – 12. mesiac
2016
2 112,98 €

1. – 6. mesiac
2017
1 445,92 €

Spolu:

Iné: iné finančné prostriedky
získané
podľa osobitných predpisov
9. – 12. mesiac
2016
––-

1. – 6. mesiac
2017
–-

328 774,07 €
484 636,28 €
osobné náklady osobné náklady

Čerpanie dotácií od zriaďovateľa v školskom roku 2016/2017
od 1.9.2016 do 30.6.2017:
Na osobné náklady 9-12/2016 až 1-6/2017:

813 410,35 €

Na prevádzku okrem materiálových nákladov 9-12/2016 až 1-6/2017: 89 005,01 €
Na materiál 9-12/2016 až 1-6/2017:
3 558,90 €
Na tovary a služby 9-12/2016 až 1-6/2017:
92 563,91 €
Celkové náklady na školský rok 2016/2017:

905 974,26 €

Rozdiel medzi nižšou finančnou dotáciou (904 652 €) a vyšším čerpaním na náklady
(905 974,26 €) za obdobie školského roka 2016/2017 (t. j. od 1.9.2016 do 30.6.2017) je
spôsobené zostatkom na výdavkovom rozpočtovom účte k 31.08.2016.

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

-

-

-

si naďalej cielene udržiava vysokú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu,
vypracováva kvalitný školský vzdelávací program – Škola plná hudby, podľa ktorého
pedagógovia školy pracujú,
4 učitelia školy sa zapojili do tvorby štátneho vzdelávacieho programu a
vzdelávacích štandardov pre ZUŠ,
veľa učiteľov školy sa kontinuálne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu a odbornosť,
skvalitňuje prácu orchestrov (Musica Piccolo, sláčikový súbor Musica Piccolino) za
účelom prípravy čo najkvalitnejšieho dorastu do mládežníckeho orchestra Musica
Iuvenalis, ktorý je veľmi obľúbený medzi žiakmi,
školský tanečný orchester Candy band, skupina Little Band pokračujú v aktivitách,
spevácky zbor Cantando pokračuje v aktivitách
organizuje Medzinárodnú klavírnu súťaž Petra Toperczera Košice, ktorej XV. ročník sa
uskutočnil 28.04. – 01.05.2017 a pripravujeme XVI. ročník v termíne 11.-14.04. 2019,
sláčikový orchester školy Musica Iuvenalis organizuje medzinárodný festival orchestrov
a zborov Šengenský poludník EURORCHESTRIES – 9. ročník sa uskutočnil 25.06.–
17.07.2017,
zapojila sa do projektu ISCM ako spoluorganizátor Festivalu súčasnej hudby v roku 2016
a v spolupráci naďalej pokračujeme,
spolupracuje na projekte NEW MUSIC FOR KIDS AND TEENS v koncertnom cykle
Portréty,
neustále propaguje svoju činnosť a naďalej sa snaží získavať nových žiakov
organizovaním výchovných koncertov a workshopov pre MŠ aj pre ZŠ na pôde našej
školy, základných a materských škôl v Košiciach,
úzko spolupracuje s Mestom Košice a ostatnými umeleckými školami v Košiciach,
spolupracuje s Konzervatóriom v Košiciach – koncerty bývalých žiakov školy,
workshopy, vyučovacia prax konzervatoristov,
pravidelne organizuje benefičné koncerty pre oddelenia detskej nemocnice a pre deti zo
sociálne slabších rodín,
meno školy si udržiava početnou účasťou na súťažiach a festivaloch získavaním
popredných ocenení.
aktívna spolupráca s umeleckými školami a inštitúciami v meste.

13. SWOT analýza výsledkov školy
1. Silné stránky školy
















právna subjektivita,
meno školy, čestný názov školy,
Cena primátora mesta Košice (2016),
Cena starostu Mestskej časti Košice – sídlisko Ťahanovce (2014)
kvalifikovaný pedagogický zbor,
dlhoročná tradícia školy postavená na vynikajúcich výsledkoch školy,
podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta,
pozitívny vplyv školy na cieľavedomé využívanie voľného času detí najmä v súvislosti
s prevenciou spoločensky nežiaducich javov,
veľmi dobrá estetická a funkčná úroveň koncertnej sály aj učební,
bohatosť akcií na ktorých škola participuje – verejné, interné, tematické, benefičné
koncerty,
organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice,
zapájanie sa do projektov – Virtuoso, Portréty, We are here – čítanie grafických partitúr,
podporovanie nadaných detí,
účasť na celoštátnych a medzinárodných súťažiach a festivaloch,
dosahovanie popredných umiestnení a ocenení,

 práca v orchestroch a súboroch Musica Iuvenalis, Sláčikový orchester Musica Piccolo,
sláčikový súbor Musica Piccolino, školská skupina Little Band, školský tanečný
orchester Candy band, Fanfárový súbor, detský spevácky zbor Cantando a mnohé ďalšie
komorné zoskupenia,
 organizácie Školskej gitarovej prehliadky, Gitariády a Gitarového maratónu,
 dobrá spolupráca s MŠ a ZŠ – výchovné koncerty, workshopy, vianočné koncerty,
 dobré vzťahy so zriaďovateľom,
 dobrá spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov,
 webové sídlo školy, facebook,
 dobrá poloha (stred mesta), čo umožňuje primeranú dostupnosť detí z okolitých ZŠ,
 záujem o školu zo strany verejnosti,
 zviditeľňovanie sa školy na verejnosti,
 entuziazmus a záujem pracovníkov,
 ochota zamestnancov zúčastňovať sa akcií aj mimo pracovného času,
 dobrá spolupráca pedagogických a prevádzkových pracovníkov,
 pozitívna klíma školy,
 vybudovanie motivačného systému odmeňovania,
 udržiavanie si stabilného počtu žiakov,
 pretrvávajúci záujem zo strany pedagógov o vyučovanie na škole,
 zapájanie sa učiteľov do vzdelávania a projektov,
 organizácia benefičných koncertov a koncertov na oddeleniach detskej nemocnice,
 každoročný výlet absolventov školy do Prahy,
 aktívna spolupráca s umeleckými školami a inštitúciami v meste.

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 - celoslovenská aktivita,
každoročný výlet absolventov školy do Prahy,
spolupráca s K13,
organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice,
zapájanie sa do vzdelávacích projektov,
zapojenie sa do tvorby štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandardov pre
ZUŠ,
 práca v školských orchestroch, súboroch a komorných zoskupeniach,
 účasť žiakov na súťažiach a festivaloch – reprezentácia školy.

4 Ohrozenia











nedostatok finančných prostriedkov,
normatívny spôsob financovania,
nepriaznivý demografický vývoj,
slabé finančné ohodnotenie pedagogických pracovníkov,
vznik nových umeleckých škôl s tým súvisiaci odliv žiakov,
konkurencia medzi školami,
platobná schopnosť zákonných zástupcov,
vysoká cena hudobných nástrojov a menší záujem žiakov o niektoré nástroje,
zvyšovanie cien energií,
vysoké školné u niektorých kategórií žiakov.

14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami
Dobrá spolupráca vedenia školy so svojim zriaďovateľom – Mestom Košice škole
umožňuje jej kvalitné fungovanie. Je potrebné vyzdvihnúť aj spoluprácu s Občianskym
združením rodičov a priateľov hudby a umenia (OZ) pri ZUŠ Márie Hemerkovej, Radou školy
pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej a inými organizáciami – Konzervatórium,
MŠ, ZŠ, CVČ v Košiciach. Aj preto sa škola radí medzi najlepšie na Slovensku a to tiež
predurčuje jej smerovanie. Vďaka organizácii Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra
Toperczera Košice, vynikajúcim výsledkom dosahovaných na súťažiach a festivaloch,
vlastnými aktivitami a kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom má škola dobré meno na
Slovensku i za hranicami. Nadväzujeme spoluprácu so základnými umeleckými školami
a inými umeleckými školami na Slovensku i vo svete, naďalej spolupracujeme so slovenským
klaviristom Ivanom Šillerom a organizačným tímom ISCM NEW MUSIC FOR
KIDS&TEENS, aj s inými organizáciami, ktoré nás v priebehu roka oslovujú s požiadavkami
kultúrneho programu. Škola má v pláne nadviazať spoluprácu s Konzervatóriom vo Viedni, na
základe tvorivých aktivít – metodické dni, na ktorých bola lektorkou bývalá žiačka školy
a súčasná pedagogička Konzervatória vo Viedni a v Bratislave.
Spolupráca s Občianskym združením rodičov a priateľov hudby a umenia (OZ) pri ZUŠ Márie
Hemerkovej a Radou rodičov pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej v Košiciach je
pre školu neoceniteľná . Je založená na vzájomnej dôvere a to sa taktiež odráža vo výsledkoch,
ktoré škola dosahuje. Podpora rodičov pri udržiavaní kvality našej práce a dosahovaní
koncepčných zámerov školy, je pre školu podstatná.
Z finančných prostriedkov OZ škola naďalej nakupuje nové hudobné nástroje, notový materiál,
technické vybavenie, vysiela žiakov a pedagógov na súťaže a prehliadky, uhrádza prenájom
sály Domu umenia na verejné koncerty, zabezpečuje ladenie a údržbu hudobných nástrojov
v hlavnej budove školy i na alokovaných pracoviskách, prispieva na každoročný zájazd
absolventov školy do Prahy (preplatenie cesty vlakom), zakupuje žiakom školy učebné
pomôcky, pamätné predmety a darčeky - vždy podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých
predmetových komisií.

15. Záver
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach, nositeľka ceny primátora
mesta Košice a Ceny starostu MČ Košice – sídlisko Ťahanovce opäť potvrdila, že patrí medzi
najlepšie školy na Slovensku kvalitou práce i aktivitami svojich zamestnancov. Výsledky práce
pedagógov, ktorí aj v tomto školskom roku vykazovali bohatú umeleckú i pedagogickú činnosť
sú uvedené v prílohách správy o VVČ aj vďaka tomu, že sú iniciatívni, kreatívni a otvorení
novým podnetom. Svedčia o tom vzdelávacie aktivity, do ktorých sa zapojili a zapájajú ako aj
zapojenie sa do tímu pedagógov, ktorý vytvoril nový štátny vzdelávací program a vzdelávacie
štandardy pre ZUŠ.
Škola systematicky plní koncepčné zámery rozvoja školy, plán práce školy, vo výchovnovzdelávacom procese postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Škola plná hudby“.

Aj vďaka podpore nášho zriaďovateľa - Mesta Košice, sme mali vytvorené adekvátne personálne
a priestorové podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Našou prioritou je naďalej okrem
kvalitného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia na žiakov hlavne získavanie nových žiakov do
všetkých oddelení, propagácia všestrannej činnosti školy na rôznych podujatiach a akciách s
cieľom podchytiť a zaujať čo najširšiu vekovú kategóriu, hlavne však deti a mládež. Medzi
dôležité ciele, ktoré sme si už v minulosti vytýčili je súťažná činnosť a koncerty - interné,
verejné, tematické, benefičné, workshopy pre MŠ a výchovné koncerty pre ZŠ, kde sa dostáva
do povedomia meno školy. 72 popredných umiestnení prinieslo v tomto školskom roku 109
žiakov školy z 24 súťaží. Jubilejný XV. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera
Košice sa s veľkým úspechom uskutočnil 28. apríla - 1. mája 2017.
Považujeme za veľmi dôležité ponúknuť žiakom kvalitné umelecké vzdelávanie, ktoré
má nesmierny význam a napomáha rozvíjaniu osobnosti. Tvorivosť pedagogického zboru,
stimulačné prostredie a rešpektovanie individuálneho prístupu k deťom a žiakom smerujeme
k tomu, aby prichádzali do školy s radosťou. Pre našu prácu je veľmi dôležitá a potrebná
spolupráca s rodičmi, založená na vzájomnej dôvere a rešpekte a taktiež so zriaďovateľom školy
– Mestom Košice. Našim cieľom je, aby sa hudba, umenie a tvorivosť stali zmyslom života
každého žiaka školy .
Dátum a čas hodnotiacej porady: 30. júna 2017 o 9,00 hod.
Dátum: 29.07.2017
.................................................................

riaditeľka školy

Príloha č. 1

SÚŤAŽE, FESTIVALY A PREHLIADKY
V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017
Spev bez hraníc Košice 17.10. 2016
9. ročník celomestskej speváckej súťaže

3. miesto
III. kategória
Stanislava Džubáková (Mgr. Katarína Gremanová)

Čarovná flauta - Nižná na Orave 23. - 25. 11. 2016
15. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových
nástrojoch

Laureát súťaže a 1. miesto
4. kategória - zobcová flauta
Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)

1. miesto
1. kategória - zobcová flauta
Marína Majerčák (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
2. kategória - zobcová flauta
Sofia Fuseková (Daniela Popovičová, DiS. art.)
3. kategória - zobcová flauta
Ida Eštoková (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
3. kategória - zobcová flauta
Tatiana Urbanová (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)

2. miesto
1. kategória - zobcová flauta
Oľga Gajdošová (Daniela Popovičová, DiS. art.)

3. miesto
1. kategória - zobcová flauta
Alexandra Bučková (Mária Macáková, DiS. art.)

Violončelová jeseň Modra 24. - 25. 11. 2016
4. ročník celoslovenskej súťaže v hre na violončele

Strieborné pásmo
III. kategória
Jakub Kukura (Mária Čepčániová, DiS. art.)
V. kategória
Lucia Benková (Mária Čepčániová, DiS. art.)

Bronzové pásmo
V. kategória
Matúš Samuel Trifán (Mária Čepčániová, DiS. art.)

Musica Camerata Ján Albrecht Bratislava 25. - 26. 11. 2016
VI. ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre

Zlaté pásmo a cena poroty
II. kategória
Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Benedikt Lukáš - gitara (Mgr. Adriana Kubrická)

Zlaté pásmo
II. kategória
Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Anthony Martin – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
III. kategória
Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
Alexandra Strompová (Mgr. Adriana Kubrická)

Strieborné pásmo
III. kategória
Ida Eštoková – trio zobcových fláut (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
Tatiana Urbanová
Bronislava Halecká

„Dni Miloša Ruppeldta“ Bratislava 30.11. – 02.12.2016
8. ročník celoslovenskej súťaže základných umeleckých škôl

1. miesto a cena poroty
II. kategória
Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)

„Košice Star“ 23.-24.02. 2017
3. ročník celomestskej súťaže CVČ Orgovánová

1. miesto
8. kategória
Trio NADA (Daniela Popovičová, DiS. art.)

Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 23.-24.03.2017
Celoslovenská gitarová súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl

Zlaté pásmo, 1. miesto v kategórii a cena spoločnosti J. K. Mertza
III. kategória
Benedikt Lukáš - gitara (Mgr. Adriana Kubrická)

Zlaté pásmo, 3. miesto v kategórii
II. kategória
Annamária Veres – gitara (MgA. Jozef Haluza)

Strieborné pásmo
I. kategória
Dorota Spišáková – gitara (Mgr. Lucia Sotáková)
III. kategória
Maximilián Pándy – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)

Regionálna súťažná prehliadka v hre na dychových nástrojoch
04.04.2017 Spišská Nová Ves
3. ročník regionálnej súťažnej prehliadky – ZUŠ sv. Jána Krstiteľa

Zlaté pásmo, 1. miesto v kategórii, diplom za vzornú prípravu
III. kategória
Katarína Teodora Gajdošová – lesný roh (Mikuláš Popovič, DiS. art.)

Zlaté pásmo, 1. miesto v kategórii, diplom za vzornú pípravu
IV. kategória
Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Zlaté pásmo
I. kategória
Mária Fedáková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Marína Majerčák – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
Lilly Boženíková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
II. kategória
Kristián Šereš – klarinet (Peter Kendereš, DiS. art.)
III. kategória
Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Daniel Hančikovský – trúbka (Mikuláš Popovič, DiS. art.)

Strieborné pásmo
II. kategória
Anna Halušková – trúbka (Mgr. art. Olexandr Samborskyy)
III. kategória
Ivor Kovařík – trúbka (Mgr. art. Olexandr Samborskyy)

Diplom za korepetíciu
Miriam Poklembová, Dis. art.

Schneiderova Trnava 06-07.04. 2017
17. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na klavíri – ZUŠ Mikuláša
Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté pásmo a mimoriadna cena za interpretáciu skladieb
III. kategória
Róbert Stašš – klavír (Ľudmila Fetteriková, DiS. art.)

Zlaté pásmo
I. kategória
Emily Grígerová – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)

Strieborné pásmo
II. kategória
Zuzana Szattlerová – klavír (Miriam Poklembová, DiS. art.)
Nina Lukáčová – klavír (JUDr. Lucia Jenčová, DiS. art.)

Bronzové pásmo
III. kategória
Kristína Nagyová – klavír (Miriam Poklembová, DiS. art.)
IV. kategória
Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková)

Schneiderova Trnava 06-07.04. 2017
17. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša
Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté pásmo a Cena Mikuláša Schneidera Trnavského
II. kategória
Janka Kormanová – husle (Mgr Lucia Lovašová)

Zlaté pásmo
IV. kategória
Judita Gajdošová – husle (Mgr Lucia Lovašová)

Mladý violončelista Slovenska 07-08.04. 2017
13. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na violončele – ZUŠ Kežmarok

3. miesto
V. kategória
Lucia Benková (Mária Čepčániová, DiS. art.)

Súťažná prehliadka v sólovej hre na sláčikových nástrojoch
12.04.2017 Košice ZUŠ Bernolákova
Zlaté pásmo
I. kategória
Ester Anna Gajdošová – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
II. kategória
Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
III. kategória
Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
VI. kategória
Lucia Benková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)

Strieborné pásmo
II. kategória
Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Dominika Zvalená – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)

Bronzové pásmo
II. kategória
Teo Salzer – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, Dis. art.)
Roman Nový – husle (Mgr. Lucia Lovašová)

Husľová súťaž Rudolfa Orzsága Kremnica 21.04.2017
9. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na husle

Zlaté pásmo
I. kategória
Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, Dis. art.)

Strieborné pásmo
II. kategória
Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová) – violončelo
III. kategória
Judita Gajdošová – husle (Mgr Lucia Lovašová)

Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej a komornej hre na
saxofóne Stará Ľubovňa 27.04.2017
8. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na saxofóne, ZUŠ Jána
Melkoviča Stará Ľubovňa

Strieborné pásmo
I. kategória
Miriam Horváthová – saxofón (Peter Kendereš, DiS. art.)

Flautiada 2017 28.04.-01.05.2017 Bratislava
5. ročník medzinárodnej súťaže v hre na flaute

Bronzové pásmo
II. kategória
Alexandra Bučková – flauta (Mária Macáková, Dis. art.)

Zahrajže nám píšťalôčka 04.-06.05.2017 Nové Zámky
IX. ročník súťaže v sólovej a komornej hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou

Zlaté pásmo a 1. miesto v kategórii
E. kategória
Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
G. kategória
Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Mgr. Jana Santovjáková – zobcová flauta

Zlaté pásmo, 1, miesto a laureát komornej hry
E. kategória
Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Zlaté pásmo
A. kategória
Lilla Boženíková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
B. kategória
Marína Majerčák – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
C. kategória
Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
D. kategória
Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Strieborné pásmo
A. kategória
Mária Fedáková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Festival Ivana Ballu – Klavírna Orava 2017 08.-09.05.2017
21. ročník súťaže v sólovej a štvorručnej hre na klavíri s medzinárodnou účasťou – ZUŠ
Dolný Kubín

2. miesto
1. kategória
Emily Grígerová (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Gábor Pándy (Edita Kovácsová, DiS. art.)

5. miesto
4. kategória
Viktória Olléová (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Martin Budjáč (Edita Kovácsová, DiS. art.)

6. miesto
3. kategória
Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková.)

Festival Ivana Ballu – Mladí gitaristi 2017 08.-09.05.2017
21. ročník súťaže v hre na gitare s medzinárodnou účasťou – ZUŠ Dolný Kubín

2. miesto
2. kategória
Annamária Veres (MgA. Jozef Haluza)

4. miesto
4. kategória
Benedikt Lukáš (Mgr. Adriana Kubrická)

Piano v modernom rytme Bojnice 2017 25.05.2017
11. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže modernej – populárnej hudby ZUŠ Bojnice

Strieborné pásmo
III. kategória
Ema Porubiaková – klavír (Judita Barthová, DiS. art.)

Gelnický kľúč 2017, Gelnica 26.05.2017
13. ročník festivalu komornej inštrumentálnej hudby rôzneho nástrojového obsadenia

Zlaté pásmo, Gelnický kľúč, absolútny víťaz
A.1 kategória – komorné telesá
Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Benedikt Lukáš – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)

Zlaté pásmo a cena poroty
A.1 kategória – komorné telesá
Alexandra Strompová – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Zlaté pásmo a cena riaditeľky festivalu
A.1 kategória – komorné telesá
Júlia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Zlaté pásmo

A.1 kategória – komorné telesá
Júlia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Strieborné pásmo
A.1 kategória – komorné telesá
Edina Lilla Gablyaszová – flauta (Mgr. art. Nataša Kötelesová)
Annamária Veres – gitara (MgA. Jozef Haluza)
A.1 kategória – komorné telesá
Anna Halušková – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)
Ivor Kovařík – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)

Festival komornej hudby Čadca 06.-07.06.2017
XIV. ročník celoslovenského festivalu v komornej hre – ZUŠ Čadca

Zlaté pásmo, Cena festivalovej rady
A1. kategória
Benedikt Lukáš – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Judita Gajdošová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)

Strieborné pásmo
A2. kategória
Alexandra Strompová – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Príloha č. 2
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice

PREHLIADKY, SÚŤAŽE, FESTIVALY
Príloha č. 2 k Správe o výchovno-vyučovacej činnosti základnej umeleckej školy za školský rok 2016/2017

Prehľad o súťažiach v číslach
P.
Názov súťaže
č.

Súťaž

1. Spev bez hraníc

celomestská

2. Mladí klaviristi 2016 Bratislava

celoslovenská

3. Čarovná flauta Nižná na Orave

celoslovenská

4.

Musica Camerata J. Albrecht

celoslovenská

Bratislava

5. Violončelová jeseň Modra
Dni Miloša Ruppeldta Bratislava
6.

Laureát
súťaže

1. miesto

1

5

2.
3.
miesto miesto
1

1

zlaté strieborné bronzové
pásmo
pásmo
pásmo

1
3

Cena poroty

celoslovenská
celoslovenská

1
2

Cena za
interpretáciu

1

G.F.Händla

7. Košice Star
Gitarová súťaž Bojnice
8.

celomestská

1

celoslovenská 1/kateg/cena

2

2

8

2

K. .Mertza

Súťažná prehliadka v hre na
9. dychové nástroje – Spišská Nová
Ves

regionálna
2/kateg/

1

10.
P.
č.
11.

Schneiderova Trnava - klavír

celoslovenská

Názov súťaže
Schneiderova Trnava - husle

Súťaž

Laureát
súťaže

celoslovenská

Cena M. Sch.

1. miesto

2.
3.
miesto miesto

Súťažná prehliadka v hre na

celoslovenská

celoslovenská

Súťažná prehliadka v hre na saxofón

celoslovenská
medzinárodná

17. Ružomberská klasická gitara

celoslovenská

20.
21.

4

2

1

2

Zahrajže nám píšťalôčka Nové
Zámky

celoslovenská

1

3/kateg/a
7

komorná

Festival I.Ballu Klavírna Orava ZUŠ celoslovenská
Dolný Kubín
Festival I.Ballu Mladí gitaristi ZUŠ

celoslovenská

Dolný Kubín
Rajecká hudobná jar

celoslovenská

2

1

hra/
19.

zlaté strieborné bronzové
pásmo
pásmo
pásmo

Stará Ľubovňa

16. Flautiáda Bratislava

2

1

regionálna

Bernolákova
14. Husľová súťaž R. Orzsága Kremnica

2

2

Trnavského

13. sláčikových nástrojoch KE ZUŠ

18.

2

interpretáciu

12. Mladý violončelista Slovenska
Kežmarok

15.

Cena za

1
1

1

22. Piano v modernom rytme
23. Gelnický kľúč ZUŠ Gelnica

celoslovenská
regionálna

P.
č.

Názov súťaže

Súťaž

24.

Festival komornej hudby Čadca

celoslovenská

1
1 + ceny
poroty
Laureát
súťaže

4
1. miesto

2.
3.
miesto miesto

Cena
festivalovej
rady

2

zlaté strieborné bronzové
pásmo
pásmo
pásmo
1

1

34

19

medzinár. 1x
celoslov. 18x
Regionálna 3x
SPOLU

celomestská 2x

2 + 7 /kateg/
+ 6 cien
poroty

Počet zúčastnených žiakov:

109

24 súťaží

72 ocenení

7

3

3

6

Príloha č. 3
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MÁRIE HEMERKOVEJ
HLAVNÁ 68, 040 01, KOŠICE

HODNOTIACA PEDAGOGICKÁ RADA
30. júna 2017 o 09,00 hod.
Interné koncerty: 37
Interný absolventský koncert: 2
Interné koncerty absolventov ISCED 1B: 3
Vianočné koncerty: 10
-školský benefičný verejný Tak sa zastav – Seminárny kostol
21.12.2016 /Mgr. K. Gremanová/
-školské 2 /J. Stašíková/
-Musica Iuvenalis – 18.12.2016
-triedny /D. Andrejkovičová DiS. art., J. Barthová, A. Czimová DiS.
art., M. Brožková DiS. art. – G. Baxová DiS. art./
-Adventný koncert orchestra Musica Piccolo – Katedrálny chrám
narodenia Presvätej Bohorodičky 18.12.2016 /Mgr. L. Lovašová/
-Spevy z Taizé v rámci Sakrálneho festivalu – 13.12.2016 /Mgr. art.
N. Kötelesová, Mgr. art. J. Lattáková, MgA. J. Haluza/
Verejný žiacky koncert: 5 /Hudobné portréty – DU 5.12.2016, 27.03.2017 DU, 29.03.2017
Východoslovenská galéria, 29.05.2017 DU, VAK s vyradením absolventov 12.06.2017 DU /
Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice – XV. ročník 28.04.-01.05.2017
Výchovné koncerty: 8 / MŠ Juhoslovanská 2, MŠ Obrancov mieru 2, MŠ Park Angelinum,
MŠ Hrnčiarska, MŠ Rumanova, MŠ Moyzesova/
Tematický koncert: 16
Strigônsky koncert - 13.12.2016 Hudobná knižnica Jána Bocatia /E. Jánošdeáková, DiS. art./
Novoročné posedenie – koncert pre našich dôchodcov – 17.1.2017 – Hudobná knižnica Jána
Bocatia /E. Malinová, DiS. art./
Fašiangový koncert klavírneho oddelenia – 23.02.2017
Koncert slovenskej hudby – 24.03.2017 /Mgr. art. M. Hermanová/
Hudobné nástroje kedysi a dnes 3 2016 Hudobná knižnica Jána Bocatia /E. Jánošdeáková,
DiS. art./ 28.03.2017, 11.04.2017, 25.04.2017
Filmová hudba – 23.05.2017 /PaedDr. Eva Hrunčáková/
Etudový maratón: 2 07.05.2017 /J. Barthová/
Komorný koncert gitarového oddelenia – 15.05.2017
Koncert pre mamy, mamky, mamičky – 12.05.2017 /Ťahanovce/
Tóny v čase – 01.06.2017 Tabačka /PaedDr. Eva Hrunčáková/
Koncert v Cathedral caffé crepes – 08.06.2017 /E. Jánošdeáková, DiS. art./
Koncert v Caffeteria Sicialiana – 20.06.2017 /Mgr. M. Kentoš/
Rozlúčkový koncert Jakuba Macha so školou J. Barthová/
Koncerte v rámci cyklu Portréty – len naša ZUŠ: 1 03.11.2016

Hudobná promenáda v rámci 9. ročníka projektu Predstavujeme košické talenty: 1
05.05.2017
Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci 4. ročníka Festivalu ZUŠ: 1 (5 čísel)
09.05.2017
Spoločný akordeónový koncert – ZUŠ Jantárová 10.05.2017 /G. Baxová, DiS. art./
Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci Galakoncertu umeleckých škôl: 1 (2 čísla)
07.06.2017
Koncert Richard Rikkon a talenty Slovenska Bratislava – 13.12.2016 /Mgr. J.
Santovjáková, E. Kovácsová DiS. art./
TV Dnes – účinkovanie žiakov školy v živom vysielaní – 16.05.2017
RTVS – nahrávanie relácie o učiteľoch a žiakoch školy
Triedny koncert: 7
/Mgr. Lucia Sotáková, Michal Hoza - 2 A. Czimová, DiS. art., A. Kmecová, DiS. art./
/Mikulášsky kastelánsky koncert – 8.12.2016 Kaštieľ Budimír – MgA. J. Haluza, A. Žitvová,
DiS. art./
Kultúrne brigády: 18
-Koncert pre DSS na Garbiarskej
-40. výročie Fotoklubu NOVA
-Český spolok – program pre hostí z Valašska
-MÚ Staré mesto – oceňovanie jednotlivcov a kolektívov
-30. výročie založenia Detského domova – kult. centrum Malibu
-Vianočný koncert pre DSS ALIA Bardejov
-Vianočný koncert DSS Skladná
- Vianočný večierok pre zamestnancov VZJS
-Vianočný večierok pre DPMK
-Vianočné posedenie – Firma Nubium
-DSS Skladná – koncert pre jubilantov
- Uvítanie novorodencov MÚ Košice I – 2x
-Český spolok – vernisáž výstavy
-MÚ sídlisko Ťahanovce 2x
- Koncert ku Dňu matiek – ALIA Bardejov
-Koncert pre zamestnancov VZJS
Metodický deň v rámci PHMR pre klavírne, sláčikové, dychové, gitarové a spevácke
oddelenie – ZUŠ M. Hemerkovej 18.11.2016 /vedúci PK/
Celomestský metodický deň: – pre sláčikové a spevácke oddelenie - 02.02.2017
Absolventský zájazd Praha – jún /Mgr. I. Ondrušková/
Musica Iuvenalis: /Mgr. art. Igor Dohovič PhD./
September 2016
9.9. – Koncert v Dominikánskom kostole
18.9. – Koncert pre NAPS – Bratislava
22.9. – Koncert na Kongrese popálenín
Október 2016
1.10. – Koncert v kostole Premonštrátov
9.10.-Koncert pre Gymnázium Park mládeže

20.-23. 10. – 3 Koncerty na Ukrajine
25.10. – Koncert v hoteli Bankov
29.10. – Koncert v Kostole Premonštrátov
November 2016
6.11. – Koncert v rámci festivalu Sakrálnej hudby Košice
December 2016
6.12. – Koncert pre detskú nemocnicu
8.-10.12. – 3 koncerty v Poľsku v rámci Festivalu J. Swidera
14.12. – Koncert pre spoločnosť NESS
15.12. – Koncert pre Konzervatórium Košice
15.12. – Vianočný koncert pre Technickú univerzitu
16.-18.12. – Sústredenie Danišovce
18.12. – Vianočný koncert orchestra MUSICA IUVENALIS
Január 2017
8.1. – Koncert pre MČ Košice - Západ
9.1. – Koncert pre „Ness“
14.1. – Koncert na plese Ukrajincov
21.1. – Koncert na plese Technickej Univerzity
22.1. – Koncert pre Dominikánsky rád
Február 2017
2.2. – Koncert - Ples Gymnázium Poštová
10.2. – Ples nemocnica Šaca
13.2. – Nahrávanie CD – Peter Bič
21.2. – Koncert v Prešove
25.2 – Ples Košíc
Marec 2017
24.3. – Koncert pre Slovenskú Sporiteľňu a.s.
27.3. – Verejný koncert ZUŠ
Apríl 2017
9.4. – Veľkonočný Koncert
22.4. – Koncert Dni Ukrajiny
27.4. – Koncert pre Čekypoint
29.4. – Koncert v kostole Premonštrátov
Máj 2017
9.5. – Koncert pre TUKE
17.5. – Koncert pre súkromné konzervatórium
18. 5. – Koncert pre súkromné konzervatórium
19.5. – Koncert pre nemocnicu Šaca
26.5. – Koncert pre ZUŠ Moldava
29.5. – Predstavenie opery Bastien
30. 5. – Predstavenie opery Bastien
Jún 2017
1.6. – Predstavenie opery Bastien
5. 6. – Predstavenie opery Bastien
8.6. – Koncert pre súkromné konzervatórium
12. 6. – Absolventský koncert pre ZUŠ
25.6. – 5.7. – Festival Šengenský poludník – 15 koncertov
27.6. – Koncert pre RTVS

Júl 2017
22.7. - Koncert pre Hotel Lomnica
25.7.- 6.8. – zájazd Čína
Sláčikový súbor Musica Piccolino – víkendové sústredenie na ZUŠ 3.12.2016 /Mgr. I.
Ondrušková DiS. art./
Hospitácie: 7 /D. Popovičová DiS. art., J. Fričová DiS. art., A. Žitvová DiS. art., Mgr. J.
Santovjáková /z toho 4 v rámci adaptačného vzdelávania/
Účasť v porote – D. Popovičová DiS. art., Mgr. K Gremanová – 2x, Mgr. J. Santovjáková,
MgA. J. Haluza – 2x, Mgr. art. M. Hermanová, M. Popovič, DiS. art.
Návšteva koncertu v Štátnej filharmónii Košice – /trieda p. uč. J. Barthovej – deti s rodičmi/
Súťaže: 24 /109 súťažiacich, 72 popredných ocenení/ - príloha
Školská gitarová prehliadka – 25.05.2017
Medzinárodný detský husľový orchester 2017 09.-16.07.2017 – účasť Mgr. L. Lovašovej –
ako lektorky kurzov a 6 žiakov školy
Podrobne hodnotené všetky vyššie spomínané podujatia boli na pracovných poradách
školy, komplexná činnosť školy bola hodnotená na polročnej hodnotiacej pedagogickej
rade vedúcimi PK všetkých oddelení.

Výsledky súťaží a činnosť školy sú podrobne spracované v školskej dokumentácii a na
webovom sídle školy
www.zuske.sk.

Stav k 30. júnu 2017.

Jana Fričová DiS. art.
riaditeľka školy

Príloha č. 4

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

XV. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže
Petra Toperczera Košice 2017
Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice, ktorá v tomto roku
slávi svoje 24. výročie od založenia (1993), úspešne zavŕšila jubilejný XV.
ročník. 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 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.
V roku 1998 bola súťaž na generálnom zasadnutí v Oslo prijatá do medzinárodnej organizácie
súťaží mladých EMCY, čím sa tiež zvýšil jej kredit, nakoľko každý jej člen musí spĺňať
kritériá medzinárodných súťaží. Na XV. ročníku súťaže nás poctila svojou prítomnosťou
viceprezidentka EMCY pani Mária Slaninová.
XV. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2017 sa konal v dňoch 28. apríla – 1.
mája 2017 v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej /1. a 4. kategória/
a vo Veľkom štúdiu Štúdia rozhlasu a televízie Slovenska Košice /2. a 3. kategória/.
Do súťaže sa prihlásilo 44 detí a z 15 štátov Európy a Ázie (Česko, Kórejská republika, Litva,
Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko,
Srbsko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia), hodnotila ich 10 členná medzinárodná porota
zložená z renomovaných klavírnych umelcov a pedagógov v tomto zložení: Alena Vlasáková
– Česká republika /predseda poroty 1. a 4. kategórie/, Peter Toperczer – Česká republika
/umelecký riaditeľ súťaže/, pre náhle ochorenie a neúčasť bola predsedníčkou poroty 2. a 3.
kategórie Mária Dravecká – Slovensko, Viktorija Hanžlíková Kraf – Rusko, Melánia
Hermanová - Slovensko, Artur Jaroń – Poľsko, Jan Jiraský – Česká republika, Marian Sobula
– Poľsko, Mária Dravecká – Slovensko, Éva Csipkay - Maďarsko, Vencislava Ilievska –
Bulharsko.
Hlavným mediálnym partnerom a spoluorganizátorom 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 zvíťazil 10 ročný Ryan Martin Bradshaw, ktorý má slovenské a austrálske
občianstvo ale študuje na Univerzite pre hudbu a divadelné umenie vo Viedni v triede pre
mimoriadne nadané deti do 15 rokov, druhé miesto získala Ildikó Rozsonits z Maďarska, na
treťom mieste sa umiestnila Ko Hyun Seo z Kórey, štvrté miesto získala Marcelina

Małgorzata Pietruszka z Poľska, piate miesto Maja Walusińska z Poľska, ktorá bola
najmladšou účastníčkou súťaže /9 rokov/.
Víťazkou 2. kategórie sa stala Anastasiia Kliuchereva z Ruska, na druhom mieste sa
umiestnil Radek Bagar z Českej republiky, na treťom mieste sa umiestnil Pavol Bohdan
Zápotočný zo Slovenska, štvrté miesto získala Julita Emilia Niedzielska z Poľska, piate
miesto získala Maria Normantaite z Litvy.
V 3. kategórii zvíťazil Tellian Kiron Atom z Rakúska, výrazny talent s vynikajúcim
hudobným prejavom, druhé miesto obsadil Jan Čmejla z Českej republiky, na treťom
mieste sa umiestnila Ören Idil z Turecka, štvrté miesto získal Kristionas Megelinskas
z Litvy, piate miesto Lena Emilia Michjłów z Poľska.
V 4. kategórii zvíťazil Lee Geonhee Kórea/Rakúsko a porota ho označila za geniálny talent,
na druhom mieste sa umiestnil Pavol Praženica z Českej republiky, tretie miesto získala
Ugne Grinkevičiute z Litvy, štvrté miesto obsadila Kamila Wawreńczyk z Poľska, piate
miesto Filip Martinka z Českej republiky.
Pre mimoriadne vysokú úroveň sa rozhodla porota udeliť titul Laureát súťaže dvom
súťažiacim - Tellian Kiron Atom – Rakúsko a
Lee Geonhee Kórea/Rakúsko.
CENY udelené na XV. ročníku MKSPT 2017
Finančné ocenenia: 1.-5. miesto vo všetkých kategóriách
MIMORIADNE CENY
Hudobný fond Slovensko – diplom + finančné ocenenie 100,- €
Pavol Bohdan Zápotočný – 3. miesto v 2. kategórii (Martin, Slovensko) za najlepšie
prevedenie súčasnej slovenskej skladby – Ivan Parík: Tri klavírne skladby – Tanec,
Intermezzo, Unisono
pedagóg: Karla Kočálková
Cena EMCY – diplom
Tellian Kiron Atom (Viedeň, Rakúsko) – 1. miesto v 3. kategórii (Viedeň, Rakúsko) –
laureát súťaže
pedagóg: Alma Sauer
Cena primátora mesta Košice - vecná cena
pre najúspešnejšieho slovenského účastníka – Pavol Bohdan Zápotočný (Martin,
Slovensko) 3. miesto v 2. kategórii
pedagóg: Karla Kočálková
Cena Štátnej filharmónie Košice – koncert so Štátnou filharmóniou Košice
Geonhee Lee – 1. miesto vo 4. kategórii (Viedeň, Rakúsko - Kórea) – laureát súťaže
pedagóg: Vladimir Kharin
Cena Mariana Sobulu – účasť na klavírnom kurze v rámci hudobných kurzov Majster
a žiaci v Poľsku Ryan Martin Bradshaw – 1. miesto v 1. kategórii (Viedeň, Rakúsko Bratislava, Slovensko)
pedagóg: Vladimir Kharin
Cena starostu MČ Košice, sídlisko Ťahanovce - vecná cena
Adam Zakrzewski – 6. miesto v 2. kategórii (Waršawa, Poľsko)
pedagóg: Justyna Galant-Wojciechowska

Cena rodiny Rizmanovej – vecná cena
najmladšiemu účastníkovi: Maja Walusińska – 1. kategória, 9 rokov (Kielce, Poľsko)
pedagóg: Jolanta Jaroń
Finančná podpora: Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Košice, odbor školstva, Nadácia
Pro Cassovia, EJOT s.r.o., MČ Košice Sídlisko Ťahanovce, Poľský inštitút
Ďalšie ceny a darčeky venovali: Mesto Košice, Europapier spl. s.r.o., Barri's Belgian
Chocolate 4 U, Tampol s.r.o., Kvety ZOYA
Sprievodnou akciou Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2017 bol koncert laureáta X.
ročníka súťaže z roku 2007 Nikitu Volova z Ruska, ktorý v súčasnosti študuje v Berlíne.
Podľa jeho vyjadrenia práve Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toprczera ho posunula na
svetové koncertné pódiá, na ktorej získal cenu EMCY. Odzneli diela A. Scriabina a F. Liszta.
Vyvrcholením Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice bol Koncert víťazov
XV. ročníka súťaže a odovzdávanie ocenení v Dome umenia súťažiacim aj ich pedagógom.
Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, darcom a prispievateľom, ktorí pomohli
organizátorom pripraviť súťaž na medzinárodnej úrovni.
Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2017 si opäť udržala vysokú
profesionálnu úroveň, ohlasy odbornej i laickej verejnosti sú mimoriadne pozitívne. Za 24
rokov trvania súťaže Košice navštívili súťažiaci a pedagógovia z 33 štátov.
Podľa vyjadrenia medzinárodnej poroty je Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera
Košice radená medzi top európske súťaže špičkovými výkonmi mladých talentovaných
klaviristov i vynikajúco zvládnutou organizáciou a jej celkovým priebehom. Potešiteľná bola
účasť štyroch slovenských klaviristov v tejto náročnej súťaži a popredné umiestnenie dvoch
z nich.
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 i v Európe.

V Košiciach, 4.mája 2017
Jana Fričová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ Márie Hemerkovej
predsedníčka odbornej komisie MKSPT

