SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2018/2019
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 37/68, 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, 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
1. ZRŠ
2. ZRŠ
Hospodárka
školy
Referentka PaM

telefón

Jana Fričová, DiS. art.

0911 151 785
055/622 74 31
Lucia Kalinová, DiS. art. 0911 916 157
Anna Žitvová, DiS. art.
0911 801 191
Miroslava Eliašová
055/622 57 81 kl. 21
Mária Forgáčová

poslankyňa Mestského zastupiteľstva
zástupcovia zriaďovateľa

riaditel@zuske.sk
mks.zus.ke@stonline.sk
lucia.kalinova@zuske.sk
anna.zitvova@zuske.sk
zus.hemerkovej@stonline.sk
info@zuske.sk

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

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

e-mail

Meno a priezvisko
Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art. (učiteľka ZUŠ)
JUDr. Lucia Jenčová, DiS. art. (učiteľka ZUŠ)
Mária Forgáčová (referentka PaM)
Alexandra Lukáčová
Ing. Ernest Salzer
Ing. Zlatica Stráňaiová

Ing. Martin Truchlý, PhD.
Mgr. Lucia Gurbáľová
Mgr. Alžbeta Tamásová
Mgr. Beáta Lopušniaková

Dana Šoffová

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, pozauna, 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 15.9.2018

z toho

počet žiakov v HO : 890
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov spolu k 30.6.2019

z toho

počet žiakov v HO : 879 /-11/
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 15.9.2018 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 30.6.2019

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 15.9.2018

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 30.6.2019

z toho

počet žiakov v HO : 718 /-9/
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 15.9.2018

z toho

počet žiakov v HO : 16
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 30.6.2019

z toho

počet žiakov v HO : 16
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 15.9.2018 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 30.6.2019

z toho

počet žiakov v HO : 76 /-2/
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, alebo vystúpením žiaka).
2.2 Údaje o počte novozapísaných žiakov v školskom roku 2019/2020
-

Počet žiakov spolu :

z toho

počet žiakov v HO : 193
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v prípravnom štúdiu :

z toho

počet žiakov v HO : 47
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v základnom štúdiu :

z toho

počet žiakov v HO : 110
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v rozšírenom štúdiu :

z toho počet žiakov v HO : 2

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

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :

z toho

počet žiakov v HO : 34
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

2.3 Údaje o počte absolventov k 30.6.2019
-

Počet žiakov spolu :

z toho počet žiakov v HO : 71
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v základnom štúdiu :

z toho počet žiakov v HO : 63
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :

z toho počet žiakov v HO : 8
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. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Počet
absolventov
Neklasifikovaní

Odbory

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli

Neprospeli

HO

počet
763

počet
45

počet
0

počet
2

počet
71

51

0

2

71

LDO
TO
VO
Spolu:

771
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
53
9
13
17

0
7

prepočítaný počet
pedagogickí
nepedagogickí
zamestnanci
zamestnanci
50,06
5,95
8,74
6,2

0
3,95

ZPS
civilná služba
na dohodu

2

2

1,59

1,55

0
1 študentská

0
0

0
0,39

0
0

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov:
počet
učiteľov: 66

nekvalifikovaných
1 /študent
konzervatória/
uvádzaných začínajúcich pedagogických
zamestnancov do praxe: 3

kvalifikovaných
65

spolu

3

3

66

Počet pedagogických zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia: 0
spolu počet pedagógov – študujúcich:
0
0
špecializačné inovačné štúdium
0
0
aktualizačné štúdium
0
0
špecializačné kvalifikačné štúdium
0
0
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:

hospodárka
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 : 3



aktualizačné vzdelávanie : 0



inovačné vzdelávanie : 0



špecializačné vzdelávanie : 0



funkčné vzdelávanie : 0



kvalifikačné vzdelávanie : 1 študentka Konzervatória /študentská dohoda/



funkčné inovačné vzdelávanie : 0

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 –
111 žiakov,
99 umiestnení –
viď tabuľky
v prílohe 1 a 2

Celoslovenské kolo

Medzinárodné
kolo

1. m

2. m

3. m

1. m

2. m

3. m

1. m

1x

6x

1x

6x

9x 2.

8x 3.

1x

laureát

striebor
né
pásmo

bron
zové
pás
mo

laureát

miesto

miesto

laureát

miesto

16x

6x

1x

6x

striebor
né
pásmo

bronzové
pásmo

9x zlaté
pásmo

6x 1.
Cena
poroty

2.
m
0

3.
m

0

Cena
poroty

36x
zlaté
pásmo

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná
charakteristika
a) Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice (MKSPT), ktorá v tomto roku
oslávila 26. výročie od založenia (1993), je dlhodobým a najvýznamnejším projektom našej
školy. 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 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,
v ktorých súťažiaci hrajú skladby baroka, klasicizmu, romantizmu, 20. storočia alebo súčasnosti.
Súčasťou každého súťažného ročníka je koncert laureátov minulých ročníkov MKSPT za účelom
sledovania ich ďalšieho umeleckého rastu.
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.
11. apríla – 14. apríla 2019 sa uskutočnil XVI. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra
Toperczera pod záštitou primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka, na ktorom sa zúčastnilo 29
talentovaných detí z 13 štátov - príloha č. 4.
b) Sláčikový orchester školy Musica Iuvenalis organizuje od roku 2009 medzinárodný festival
orchestrov a zborov Šengenský poludník EUROCHESTRIES. Počas festivalu vzniká veľký
medzinárodný orchester a zbor, ktorý pripravuje koncertný program pre záverečné koncerty
festivalu pod vedením skúsených dirigentov z celého sveta.
11. ročník Šengenského poludníka EUROCHESTRIES prebehol 30. júna – 5. júla 2019.
Celoročná činnosť orchestra Musica Iuvenalis je podchytená v prílohe č. 3 – Hodnotiaca
pedagogická rada – komplexná činnosť školy.

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku
2018/2019
V školskom roku 2018/2019 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. 37/68 na prízemí a troch poschodiach traktu A, výmera
kancelárskych priestorov a učební je 1.261,20 m2 + spoločné priestory 448,71 m2, spolu
výmera: 1.709,91 m2.
Na škole sú dve koncertné sály (druhá v učebni 334 slúži aj ako učebňa bicích nástrojov,
žiackeho tanečného orchestra Candy 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 elokované 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 usmernenia č.
13/2013 boli 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 2018 z prostriedkov rozpočtu školy. Drobné opravy a údržbu školských
priestorov zabezpečujeme z vlastných prostriedkov. Na škole využívame počítače a internet: 3
počítače + 1 notebook vedenie školy, 3 počítače administratíva, 1 počítač je k dispozícii pre
učiteľov v zborovni, 1 notebook pre učiteľku PŠ, 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.

11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Finančné prostriedky od zriaďovateľa

1. – 8. mesiac 2018

9. – 12. mesiac
2018

1. – 6. mesiac 2019

766 069 €

395 285 €

625 082,55 €

z toho:
701 211 €: osob. nákl.
64 858 €: prevádzka

z toho:
356 711 €: osob. nákl.
38 574 €: prevádzka

z toho:
568 416 €: osob. nákl.
56 666,55 €:
prevádzka

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
spojenú s hmotným zabezpečením školy od
rodičov a i.
1. – 6. mesiac 2019

Rok 2018

109 987,28 €
(zaslané na MMK)
z toho:
98 649,80€: školné
9 206,54 €: dobropisy
2 129,40 €: vratky ZP
1,54 €: prijaté

63 331,91
(zaslané na MMK)
z toho:
60 211,60 €: školné
3 120,31 €: dobropis BPMK
0 €: vratka zo SP

úroky

Upravený rozpočet na rok 2018 k 31.12.2018:
z toho: na osobné náklady a tovary a služby (zdroj 41):

1 161 354 €
1 161 354 €

Spolu dotácia finančných prostriedkov v roku 2018 od zriaďovateľa:
z toho: na osobné náklady:
na tovary a služby:

1 161 354 €
1 057 922 €
103 432 €

Rozpočet príjmov na rok 2018:
z toho: zdroj 41:

101 712 €
101 712 €

0 €-úroky

Upravený rozpočet na rok 2019:
z toho: na osobné náklady:
na tovary a služby:
K 30.06.2019 dotácia finančných prostriedkov od zriaďovateľa:
z toho: na osobné náklady:
na tovary a služby:

1 243 781
1 131 990 €
111 791€
625 082,55 €
568 416 €
56 666,55 €

Rozpočet príjmov na rok 2019:

101 712 €

Dotácie od zriaďovateľa v školskom roku 2017/2018:
od 1.9.2018 do 30.6.2019:
Na osobné náklady 9-12/2018 až 1-6/2019:
Na prevádzkové náklady 9-12/2018 až 1-6/2019:
Celková dotácia na školský rok 2018/2019:

925 127,00 €
95 240,55 €
1 020 367,55 €

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.

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
2018
36 396,17 €
prevádzka
mimo materiálu

1. – 6. mesiac
2019
50 260,74 €
prevádzka mimo
materiálu

materiálne vybavenie
potrebné pre školu

9. – 12. mesiac
2018
1 853,87 €

1. – 6. mesiac
2019
2 810,56 €

Spolu:

Iné: iné finančné prostriedky
získané
podľa osobitných predpisov
9. – 12. mesiac
2018
––-

367 660,80 €
556 421,38 €
osobné náklady osobné náklady

Čerpanie dotácií od zriaďovateľa v školskom roku 2018/2019
od 1.9.2018 do 30.6.2019:
Na osobné náklady 9-12/2018 až 1-6/2019:

924 082,18 €

Na prevádzku okrem materiálových nákladov 9-12/2018 až 1-6/2019: 86 656,91 €
Na materiál 9-12/2018 až 1-6/2019:
4 664,43 €
Na tovary a služby 9-12/2018 až 1-6/2019:
91 321,34 €
Celkové náklady na školský rok 2018/2019:

1 015 403,50 €

1. – 6. mesiac
2019
–-

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,
učitelia školy sa kontinuálne vzdelávajú a zvyšujú 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 pokračuje v aktivitách,
spevácky zbor Cantando pokračuje v aktivitách,
Fanfárový súbor aktívne spolupracuje na akciách školy i mesta,
učitelia organizujú tematické koncerty za účelom zvýšenia atraktivity štúdia pre žiakov
a koncerty na rôznych miestach mimo školy a v rámci rôznych podujatí,
organizuje Medzinárodnú klavírnu súťaž Petra Toperczera Košice, ktorej XVI. ročník sa
uskutočnil 11.-14.04.2019 a v štádiu príprav je XVII. ročník súťaže v termíne
15. – 18.04. 2021,
sláčikový orchester školy Musica Iuvenalis organizuje medzinárodný festival orchestrov
a zborov Šengenský poludník EUROCHESTRIES – 11. ročník sa uskutočnil 30. júna – 5.
júla 2019,
zapojila sa do medzinárodného projektu Voicingers,
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 na Timonovej 2 – 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 žiakov na súťažiach a festivaloch
a pravidelným získavaním popredných ocenení,
aktívne spolupracuje s umeleckými školami a inštitúciami v meste,
spolupracuje s K 13 /Košické kultúrne centrá/.

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,
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,
medzinárodný projekt Voicingers,
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, školský tanečný orchester Candy band, Fanfárový
súbor, detský spevácky zbor Cantando a mnohé ďalšie komorné zoskupenia,
 organizácie Školskej gitarovej prehliadky a Gitariády,
 dobrá spolupráca s MŠ a ZŠ – výchovné koncerty, workshopy, vianočné koncerty,
tematické 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







nedostatočné materiálno – technické vybavenie školy,
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu priestorov školy,
staré hudobné nástroje,
nedostatočné zariadenie školy modernou didaktickou technikou,
slabšia znalosť cudzích jazykov u pedagógov,
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,
každoročný výlet absolventov školy do Prahy,
spolupráca s K13 /Košické kultúrne centrá/,
organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice,
zapájanie sa do vzdelávacích projektov,
zapojenie sa do tvorby štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandardov pre
ZUŠ,
 spoluorganizácia metodických dní pre ZUŠ – získavanie kvalitných lektorov,
 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,
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
Spolupráca ZUŠ Márie Hemerkovej je veľmi dobrá a prínosná so všetkými
organizáciami, s ktorými spolupracuje. Vedenie školy úzko spolupracuje hlavne so svojim
zriaďovateľom – Mestom Košice, čo sa vo veľkej miere odráža v jej kvalitnom fungovaní.
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 odzrkadľuje 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 a Východoslovenskej galérie na verejné koncerty, zabezpečuje ladenie a
údržbu hudobných nástrojov v hlavnej budove školy i na elokovaných pracoviskách, prispieva
na každoročný zájazd absolventov školy do Prahy (preplatenie cesty vlakom a poistenie),
realizuje poistenie žiakov, zakupuje žiakom školy učebné pomôcky, pamätné predmety
a darčeky - vždy podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých predmetových komisií, atď.
Je potrebné vyzdvihnúť aj spoluprácu s Radou školy pri Základnej umeleckej škole Márie
Hemerkovej a inými organizáciami – Konzervatóriom na Timonovej 2, MŠ, ZŠ, CVČ
v Košiciach. Vďaka organizácii Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice,
vynikajúcim výsledkom dosahovaným 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 s mnohými organizáciami, ktoré nás
v priebehu roka oslovujú s požiadavkami kultúrneho programu.

15. Záver
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach patrí medzi najlepšie školy na
Slovensku kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu i aktivitami svojich zamestnancov, a to tiež
predurčuje jej smerovanie. Výsledky celoročnej práce pedagógov, ktorí aj v tomto školskom
roku vykazovali bohatú umeleckú i pedagogickú činnosť, sú odrazom ich iniciatívy, kreativity a
otvorenosti novým podnetom a sú uvedené v prílohách správy o VVČ. Na výsledkoch školy sa
vo veľkej miere odrazili i vzdelávacie aktivity, do ktorých sa pedagógovia zapojili a zapájajú,
ako aj zapojenie sa do tímu pedagógov, ktorý vytvoril nový štátny vzdelávací program
a vzdelávacie štandardy pre ZUŠ.
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.

ZUŠ Márie Hemerkovej systematicky plní koncepčné zámery rozvoja školy, plán práce školy a
vo výchovno-vzdelávacom procese postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Škola
plná hudby“. Je nositeľkou Ceny primátora mesta Košice z roku 2016 a Ceny starostu MČ
Košice – sídlisko Ťahanovce z roku 2014.
111 žiakov školy prinieslo v tomto školskom roku 99 popredných umiestnení z 24 súťaží. Už
v týchto dňoch organizačne pripravujeme XVII. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra
Toperczera Košice, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.- 18. apríla 2021.
Tvorivosť pedagogického zboru, stimulačné prostredie a rešpektovanie individuálneho prístupu
k deťom a žiakom smerujeme k tomu, aby prichádzali do školy s radosťou. Našim cieľom je, aby
sa hudba, umenie a tvorivosť stali zmyslom života každého žiaka školy .
Považujeme za veľmi dôležité ponúknuť žiakom kvalitné umelecké vzdelávanie, ktoré má
nesmierny význam a napomáha rozvíjaniu osobnosti. Pre našu prácu je veľmi dôležitá a potrebná
spolupráca s rodičmi, založená na vzájomnej dôvere a rešpekte a taktiež so zriaďovateľom školy
– Mestom Košice, vďaka ktorému sme mali vytvorené adekvátne personálne a priestorové
podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Dátum a čas hodnotiacej porady: 28. jún 2019 o 9,00 hod.

Dátum: 08.07.2019

Jana Fričová, DiS. art.
riaditeľka školy

Príloha č. 1

SÚŤAŽE, FESTIVALY A PREHLIADKY
V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Amadeus 2018 Brno 01.-03.11.2018
XXV. ročník medzinárodnej mozartovskej klavírnej súťaže

diplom za účasť
VI. kategória
Emily Viktória Grígerová (Edita Kovácsová, DiS. art.)

„Košice Star“ 27.02. 2019
5. ročník celomestskej súťaže CVČ Domino Orgovánová

1. miesto
8. kategória
Spevácke trio (Daniela Popovičová, DiS. art.)

Čarovná flauta - Nižná na Orave 21. - 23. 11. 2018
17. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových
nástrojoch – ZUŠ V. Habovštiaka

1. miesto
5.A kategória - zobcová flauta
Ida Eštoková (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)

2. miesto
1. kategória - zobcová flauta
Agáta Sofia Gajdošová (Daniela Popovičová, DiS. art.)
2. kategória - zobcová flauta
Oľga Gajdošová (Daniela Popovičová, DiS. art.)
4. kategória - zobcová flauta
Karolína Naďová (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)

3. miesto
5.A kategória - klarinet
Kristián Šereš (Peter Kendereš, DiS. art.)
5.B kategória – zobcová flauta
Bronislava Halecká (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)

Musica Camerata Ján Albrecht 22.-23.11.2018
VII. ročník celoslovenskej komornej súťaže žiakov ZUŠ

Strieborné pásmo
1. kategória
Linda Matuová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
Jakub Procivňák – klavír (Mgr. Zuzana Žegleňová)
Mária Fedáková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
2. kategória
Adam Csomós – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)

Bronzové pásmo
2. kategória
Katarína Koribská – priečna flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
Adam Hodolič – priečna flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
Amália Bortáková – priečna flauta (Mária Macáková, DiS. art.)

Dni Miloša Ruppeldta Bratislava 4.12.2018
10. ročník celoslovenskej súťaže v hre na dychových nástrojoch

1. miesto a laureát súťaže, cena za umelecký prejav
IV. kategória
Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)

1. miesto
II. kategória
Mária Fedáková – gitara zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)

2. miesto
I. kategória
Barbora Noemi Ondrušová – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)

3. miesto
I. kategória
Adam Hodolič – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
II. kategória
Linda Matuová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art.)
III. kategória
Alexandra Bučková – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)

Súťažná prehliadka v 4-ručnej hre na klavíri, ZUŠ Bernolákova
20.03.2019
7. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky

Zlaté pásmo
IV. kategória
Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková, DiS. art.)
Anthony Martin – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)

Strieborné pásmo
II. kategória
Lea Pallas – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)
Agóta Orémus – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice
11.-14.04.2019
XVI. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže

7. miesto
I. kategória
Emily Viktória Grígerová – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)

Schneiderova Trnava 11.-12.04.2019
19. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v 4-ručnej hre na klavíri, sólovej hre na
husliach a komornej hre – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského Trnava

Zlaté pásmo
3. kategória
Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
Martin Nový – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)

Strieborné pásmo
2. kategória
Monika Sofia Kollárová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
3. kategória
Barbora Jurečková – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková, DiS. art.)

6. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch
17.04.2019
Regionálna - ZUŠ Bernolákova 26, Košice

Zlaté pásmo a laureát súťaže
3. kategória
Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)

Zlaté pásmo
2. kategória
Ema Rizmanová – husle (Mgr. art. Jana Lattáková)
Ester Anna Gajdošová – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
3. kategória
Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.)
Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)

Strieborné pásmo
2. kategória
Zuzana Štieberová – husle (Mgr. art. Jana Lattáková)
Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Michal Šterbák – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)

Súťažná prehliadka v hre na dychových nástrojoch 16.04.2019
Spišská Nová Ves
4. ročník regionálnej súťažnej prehliadky - ZUŠ J. Fabiniho Spišská Nová Ves

Zlaté pásmo
kategória podľa roku narodenia
Katarína Teodora Gajdošová – lesný roh (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
kategória podľa roku narodenia
Daniel Hančikovský – trúbka (Mikuláš Popovič, DiS. art.)
kategória podľa roku narodenia
Anna Halušková – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)

Strieborné pásmo
kategória podľa roku narodenia
Jaroslava Brestovičová – flauta (Ľudmila Sklenková, DiS. art.)
Klára Čižmárová – flauta (Ľudmila Sklenková, DiS. art.)

Bronzové pásmo
kategória podľa roku narodenia
Anna Karolína Knopová – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)

Hviezdy hrajú srdcom Ružomberok 24.4.2019
2. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky SZUŠ Jánoš

Zlaté pásmo a cena poroty za interpretáciu
V. kategória
Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková, Dis. art.)

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

Flautiada Banská Bystrica 27.-30.04.2019
6. ročník medzinárodnej súťaže v hre na flaute

diplom za účasť
II. kategória
Adam Hodolič (Mária Macáková, DiS. art.)

Banskoštiavnické kladivká 07.05.2019
4. ročník celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky SZUŠ Jánoš

Zlaté pásmo a laureát súťaže
II. kategória
Emily Viktória Grígerová – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)

Zlaté pásmo
I. kategória
Lukáš Beskid – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková, Dis. art.)
Alexandra Haňová – klavír (Mgr. art. Lucia Nezkusilová)
IV. kategória
Katarína Planetová – klavír (PaedDr. Eva Hrunčáková, Dis. art.)

Strieborné pásmo
IV. kategória – klavír 4-ručná hra
Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková, Dis. art.)
Anthony Martin (Edita Kovácsová, DiS. art.)
V. kategória
Anthony Martin – klavír (Edita Kovácsová, DiS. art.)

Smižianska gitara, Smižany 09.05.2019
celoslovenská gitarová súťaž kaštieľ Smižany

Zlaté pásmo 1. miesto
I. B kategória
Simona Gibalová – gitara (MgA. Jozef Haluza)

Zlaté pásmo 2. miesto
I.C kategória
Oliver Fejedelem – gitara (MgA. Jozef Haluza)

Zlaté pásmo
II.B kategória
Adela Kučerová – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)
III. A kategória
Adam Csomós – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)

Zahrajže nám píšťalôčka 10.05.2019 Nové Zámky
XI. ročník súťaže v sólovej a komornej hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou

Zlaté pásmo a 1. miesto v kategórii
C. kategória
Ida Eštoková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
E. kategória
Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
PG kategória
Mgr. Jana Santovjáková – zobcová flauta

Zlaté pásmo, 1. miesto a laureát sólovej hry
F. kategória
Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Zlaté pásmo, 1. miesto a laureát komornej hry
G. kategória
Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Mgr. Jana Santovjáková – zobcová flauta

Zlaté pásmo
C. kategória
Tatiana Urbanová – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)

D. kategória
Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
Laura Mišeková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
E. kategória
Júlia Sofia Hadbavná – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
D. kategória
Ida Eštoková – zobcová flauta
Tatiana Urbanová – zobcová flauta
Bronislava Halecká – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)

Strieborné pásmo
B. kategória
Oľga Gajdošová – zobcová flauta (Daniela Popovičová, DiS. art.)

Rajecká hudobná jar 2019 16.05.2019
medzinárodná interpretačná súťaž pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby, ZUŠ Rajec

Laureát súťaže a cena za najlepšiu interpretáciu
IV. kategória
Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Celoslovenská súťažná prehliadka v sólo hre na klavíri
Sládkovičovo 17.05.2019
5. ročník, ZUŠ Sládkovičovo

Strieborné pásmo
5. kategória
Tomáš Oltmann – klavír (E. Kovácsová, DiS. art.)

Nitrianska lutna 17.05.2019
19. ročník celoslovenskej hudobno – interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou,
ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra

1. miesto, laureát súťaže
4. kategória
Daniel Hančikovský – trúbka (Mikuláš Popovič, DiS. art.) – Cena pre pedagóga

1. miesto, cena EMCY za objavnú dramaturgiu
5. kategória - klavír
Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

2. miesto
1. kategória
Lilla Boženíková – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
2. kategória
Mária Fedáková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
5. kategória
Katarína Teodora Gajdošová – lesný roh (Mikuláš Popovič, DiS. art.)

3. miesto
2. kategória
Marína Majerčák – zobcová flauta (Magdaléna Rizmanová, DiS. art.)
3. kategória
Ida Eštoková – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
4. kategória
Bronislava Halecká – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Detvianska zlatá struna 24.05.2019
1. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na sláčikové nástroje a komornej hry,
ZUŠ S. Stračinu Detva

Zlaté pásmo, Cena riaditeľky ZUŠ
5. kategória
Tatiana Hodoličová – husle (Mgr. Ivana Ondrušková, DiS. art.) Cena pre pedagóga

Zlaté pásmo
3. kategória
Monika Sofia Kollárová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
4. kategória
Roman Nový – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
5. kategória
Janka Kormanová – husle (Mgr. Lucia Lovašová)
6. kategória
Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)

Strieborné pásmo
2. kategória
Kristína Žoffčáková – husle (Mgr. Lucia Lovašová)

4. kategória
Teo Salzer – husle (Mgr. Ivana Ondrušková)
5. kategória
Emília Šterbáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
A2 kategória Violončelové kvarteto
Emma Spišáková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Jakub Kukura – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Matúš Samuel Trifán – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
Lucia Benková – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)

Bronzové pásmo
2. kategória
Michal Šterbák – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)
3. kategória
Ester Anna Gajdošová – violončelo (Mária Čepčániová, DiS. art.)

Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej a komornej hre na
saxofóne Stará Ľubovňa 26.05.2019
10. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na saxofóne, ZUŠ Jána
Melkoviča Stará Ľubovňa

Bronzové pásmo
3. kategória
Barbora Beňová – saxofón (Mgr. art. Veronika Pillárová)

Gelnický kľúč 2019, Gelnica 31.05.2019
15. ročník celoslovenského festivalu komornej inštrumentálnej hudby rôzneho
nástrojového obsadenia s medzinárodnou účasťou

Zlaté pásmo
A.1 kategória
Katarína Koribská – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
Adam Hodolič – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
Amália Bortáková – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
Alexandra Bučková – zobcová flauta (Mária Macáková, DiS. art.)
Maximilián Pándy – gitara (Mgr. Adriana Kubrická)

XII. Medzinárodná interpretačná súťaž v dychových nástrojoch
Brno 01.-02.06.2019
diplom za účasť
I. kategória
Anna Halušková – trúbka (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy)

Spev bez hraníc 17.06. 2019
13. ročník celomestskej súťaže v speve MČ Staré mesto

1. miesto
3. kategória
Stanislava Džubáková – spev (Mgr. Katarína Gremanová)
Tomáš Trifán – gitara (Iveta Susová)

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

PREHLIADKY, SÚŤAŽE, FESTIVALY

Prehľad o súťažiach v číslach
P. č.
Názov súťaže

Súťaž

1.

Amadeus Brno

medzinárodná

2.

Košice Star

celomestská

3.

Spev bez hraníc

celomestská

4.

Čarovná flauta Nižná na Orave

celoslovenská

Musica Camerata Ján Albrecht

celoslovenská

5.

6.

7.
8.
9.

Laureát
súťaže

1.
miesto

2.
3.
zlaté strieborné bronzové
miesto miesto pásmo
pásmo
pásmo

1

1

3

2
5

Bratislava
Dni Miloša Ruppeldta

celoslovenská

Bratislava
Súťažná prehliadka v 4-ručnej
hre na klavíri, ZUŠ
Bernolákova
Medzinárodná klavírna súťaž
Petra Toperczera Košice
Schneiderova Trnava – husle,
klavír

regionálna

1x Laureát
Cena za umelecký
prejav

2

2

3
1

1

3

2

medzinárodná
celoslovenská

3

P. č.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

Názov súťaže

Súťaž

Laureát
súťaže

Súťažná prehliadka v hre na
sláčikových nástrojoch, ZUŠ
Bernolákova
Súťažná prehliadka v hre na
dychových nástrojoch, ZUŠ
Spišská Nová ves
Hviezdy hrajú srdcom, SZUŠ
Jánoš Ružomberok
Flautiada

regionálna

1x Laureát

Banskoštiavnické kladivká -

celoslovenská

2.
3.
zlaté strieborné bronzové
miesto miesto pásmo
pásmo
pásmo

regionálna
celoslovenská

Cena poroty za
interpretáciu

5

3

3

2

2

medzinárodná
1x Laureát

4

klavír
Smižianska gitara

celoslovenská

Zahrajže nám píšťalôčka Nové

Celoslovenská

Zámky

s medzinár. účasťou

Rajecká hudobná jar

medzinárodná

1

1

3

4

1x Laureát
sólovej hry,
1x Laureát
komornej hry,
1x Laureát
kategórie
1x Laureát

13

1

Cena za najlepšiu
interpretáciu

Súťažná prehliadka v sólo hre na

celoslovenská

1

klavíri Sládkovičovo

Nitrianska lutna
19.

1.
miesto

Celoslovenská

1x Laureát

s medzinár. účasťou

Cena EMCY za
dramaturgiu
Cena pre pedagóga

2

3

3

1

Názov súťaže

Súťaž

Detvianska zlatá struna

celoslovenská

P.č.

20.
Súťažná prehliadka v sólovej
21.

Laureát
súťaže

1.
miesto

2.
3.
zlaté strieborné bronzové
miesto miesto pásmo
pásmo
pásmo

Cena riaditeľky ZUŠ
Cena pre pedagóga

5

4

2

celoslovenská

a komornej hre na saxofóne,

1

Stará Ľubovňa
Festival komornej hudby

celoslovenská

22.

Gelnický kľúč

s medzinár. účasťou

23.

Medzinárodná interpretačná
súťaž dychových nástrojov
Brno
Spev bez hraníc

medzinárodná

24.
SPOLU

24 súťaží
99 ocenení

111 zúčastnených
žiakov

5

celomestská
medzinár. 5x
celoslov. 13x
regionálna 3x
celomestská
3x

1
7x Laureát
súťaže,
1x Laureát
kategórie,
6x špeciálna
cena

8

9

8

45

22

7

Príloha č. 3

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MÁRIE HEMERKOVEJ
HLAVNÁ 68, 040 01, KOŠICE
HODNOTIACA PEDAGOGICKÁ RADA
komplexná činnosť školy v školskom roku 2018/2019
Interný koncert: 54
Interný absolventský koncert 2. časti: 3
Interný absolventský koncert 1. časti: 2
Vianočný koncert: 10
Vianočný benefičný verejný Srdce dokorán – 19.12.2018 /Mgr. K. Gremanová/
školský 2 – 20.12.2018 /J. Stašíková, DiS. art., J. Barthová/
Musica Iuvenalis a hostia – 18.12.2018
triedny 6 /Mgr. A. Kubrická, A. Žitvová DiS. art. + J. Fričová DiS. art., H. Kenderešová,
DiS. art., J. Barthová, Mgr. L. Lovašová + Mgr. I. Ondrušková, D. Andrejkovičová, DiS. art./
Rodinný vianočný koncert – 10.12.2018 /G. Baxová, DiS. art./
Verejný žiacky koncert: 5
03.12.2018 Východoslovenská galéria
19.03.2019 Východoslovenská galéria
14.05.2019 Východoslovenská galéria
22.05.2019 Hudobné súzvuky v rámci 11. ročníka projektu Predstavujeme košické talenty –
Historická radnica
10.06.2019 – Verejný absolventský koncert s vyradením absolventov – Dom umenia –
vyradili sme 71 absolventov I. stupňa, II. stupňa a Štúdia pre dospelých
Výchovný koncert pre MŠ: 4 /Mgr. Ivana Ondrušková/
Tematický koncert: 13
Pyžamková show 12.11.2018 /E. Jánošdeáková, DiS. art./
Novoročný koncert pre našich dôchodcov 22.01.2019 /E. Malinová, DiS. art./
Hudobný karneval 11.2.2019 – 2 koncerty /Mgr. M. Kovaľuková, Mgr. M. Kentoš
Hudobné nástroje kedysi a dnes 12.02.2019 /E. Jánošdeáková, DiS. art./
Koncert slovenských skladateľov 26.3.2019 /Mgr. art. M. Hermanová/
Filmová hudba 13.5.2019 /PaedDr. E. Hrunčáková, J. Barthová/
Hudobné nástroje kedysi a dnes VKJB 15.5.2018 /E. Jánošdeáková, DiS. art./
Etudový maratón 05.04.2019 2 koncerty /J. Barthová, PaedDr. E. Hrunčáková/
Koncert pri dobrej kávičke v Caffeteria Sicialiana – 18.6.2019 /Mgr. M. Kentoš/
Koncert v Letohrádku Dardanely Markušovce 25.05.2019 /E. Jánošdeáková, DiS. art./
Básničkový koncert Jozefa Puchalu 19.6.2019 /E. Jánošdeáková, DiS. art./
Ďalšie koncerty: 15
Vystúpenie žiakov a Mgr. J. Santovjákovej v rámci 1. Vianočného koncertu Štátnej
filharmónie Košice
3x Spoločný koncert žiakov Mgr. L. Lovašovej s orchestrom Popradskej ZUŠ Tereza
a jej deti – Poľsko Tarnów 08.12.2018, Veľvyslanectvo Londýn 27.01.2019, Poprad v rámci
Viva Italia 14.06.2019

Spoločný akordeónový koncert – ZUŠ Márie Hemerkovej 15.04.2019 /G. Baxová, DiS.
art./
Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci 6. ročníka Festivalu ZUŠ: (6 čísel) 28.5.2019
Komorný gitarový koncert Gitarové soiré – 01.04.2019 /Mgr. L. Sotáková/
Gitarový koncert žiakov ZUŠ M. Hemerkovej a Konzervatória na Timonovej ul. na ZUŠ
Poprad – 09.04.2019 /MgA. J. Haluza/
Koncertná prehliadka flautistov a gitaristov na ZUŠ Uherova (1 číslo) 24.04.2019
Komorný gitarový koncert Talenty II v rámci Prešovskej hudobnej jari – 06.05.2019
(2 čísla) /MgA. J. Haluza/
Koncert žiakov sláčikového oddelenia – 06.05.2019
Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci Galakoncertu umeleckých škôl: (2 čísla)
05.06.2019
Koncert pre Natašu – synagóga (3 čísla) 28.05.2019
Koncert gitara a flauta vo FUGE – (1 číslo) 30.05.2019
Koncert víťazov súťaže M. Ruppeldta Bratislava – 18.5.2019 Primaciálny palác Bratislava
/Mgr. J. Santovjáková/
Triedne koncerty: 14
(Mgr. L. Sotáková + M. Hoza 2x, A. Kmecová, DiS. art. 2x, MgA. J. Haluza, A. Žitvová,
DiS. art. + J. Fričová, DiS. art. 2x, M. Meščan, DiS. art., Ing. A. Hein + Mgr. art. L.
Nezkusilová, MgA. H. Gombíková + PhDr. T. Obrová, DiS. art., Mgr. art. O. Samborskyy, A.
Czimová, DiS. art., H. Kenderešová, DiS. art., Mgr. M. Kollárová)
Kultúrne brigády: 17
Uvítanie novorodencov – MČ Staré mesto 02.8.2018
Gymnázium Alejova – MgA. J. Haluza 13.9.2018
Koncert pre jubilantov – DSS Skladná 27.9.2018
Koncert pre jubilantov – MČ Juh 04.10.2018
Uvítanie novorodencov – MČ Staré mesto 05.11.2018
Koncert pred Auparkom – 01.12.2018
Návšteva detí z Reedukačného centra Bankov – 06.12.2018
Vianočný koncert v Bardejove – ZSS Egídius 13.12.2018
Vianočný koncert ÚVV a ÚTVOS Floriánska 13.12.2018
Literárna kaviareň – MgA. J. Haluza 15.12.2018
Adventný koncert MČ Juh – 17.12.2018
Koncert pre jubilantov DSS Skladná – 30.01.2019
Program na vernisáži obrazov Český spolek – 28.02.2019
Oceňovanie osobností Starého mesta MÚ Staré mesto – 07.03.2019
Srdce na dlani – oceňovanie dobrovoľníkov – CVČ 04.02.2019
Vernisáž ZUŠ Kováčska – 11.04.2019
Oceňovanie jubilantov MÚ Ťahanovce – 04.05.2019
Činnosť sláčikového orchestra Musica Iuvenalis:
September 2018
08.09. – Koncert Košice – kostol Kalvária
14.–15.9. – Koncerty Dni mesta Košice v Užhorode
27.09. – Koncert v DU pre LF UPJŠ
November 2018
18.11. – Koncert pre Slovenskú aukčnú spoločnosť Košice
20.11. – Koncert v rámci festivalu FSU so zborom Českého spolku
24.11. – Koncert pre Aupark Košice
25.11. – Záverečný koncert FSU Košice
December 2018
02.12. – Jesenná Harmónia v DU
09.12. – Koncert Vianoce s Českým spolkom
09.12. – Koncert pre Arcidiecéznu Charitu
10.12. – Koncert pre Detskú nemocnicu

10.12. – Koncert pre ZUŠ Jantárová
12.12. – Vianočný koncert TUKE Košice
13.12. – Vianočný koncert pre DÚ Košice
17.12. – Vianočný koncert pre ZŠ Drábova
18.12. – Vianočný koncert orchestra MUSICA IUVENALIS
21.12. – Vianočný koncert pre Gymnázium Poštová
Január 2019
12.01. – Koncert na plese Ukrajincov
27.01. – Koncert pre mesto Košice
Február 2019
07.02. – Nahrávka CD pre Český spolek
08.02. – Koncert ples Nemocnica Šaca
26.02. – Koncert v GES klube
Marec 2019
08. – 11.03. – Účasť na výročnom Congresse vo Francúzsku
Apríl 2019
14.04. – Koncert v Slanci
26.04. – Koncert v rámci Dni Ukrajiny
28.04. – Koncert v Martine
Máj 2019
04.05. – Koncert v Grécko kat. chráme
07.05. – Koncert pre TUKE
12.05. – Koncert pre Katowickú univerzitu
30.05. – Koncert v Košiciach
31.05. – Tvorivá dielňa Gelnica
Jún 2019
08.06. – Koncert pre Hudobné centrum Sabinov
10.06. – Absolventský koncert pre ZUŠ
30.06. – Koncerty v Poprade a Lomnici
Júl 2019
30. 06.–06.07. – Festival Šengenský poludník – 17 koncertov
29.07.–13.08. – zájazd Francúzsko – Jubilejný festival Eurochestries
Adaptačné vzdelávanie – 3 učitelia /T. Fecenkvá, DiS. art., Mgr. art. L. Nezkusilová, Ing. A.
Hein, DiS. art./
Hospitácie: 14 /12 v rámci adaptačného vzdelávania + 3 – sláčikové oddelenie, spevácke
oddelenie a oddelenie HN/
Súťaže: 24
111 zúčastnených žiakov
99 ocenení – viď príloha
Amadeus – klavírna súťaž Brno – medzinárodná 31.10.–03.11.2018
Košice Star – celomestská – 31.10.2018
Spev bez hraníc - celomestská – 13.11.2018
Čarovná flauta Nižná – celoslovenská – 23.11.2018
Musica Camerata Ján Albrecht Bratislava – celoslovenská – 22.– 24.11.2018
Dni Miloša Ruppeldta Bratislava – celoslovenská – 03.– 05.12.2018
Súťaž v 4-ručnej hre na klavíri ZUŠ Bernolákova Košice – východoslovenský región –
20.03.2019
Schneiderova Trnava – celoslovenská – 10.– 12.04.2019
Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczcera Košice – 11.– 14.04.2019
Súťažná prehliadka v hre na dychových nástrojoch Spišská Nová Ves – regionálna –
16.04.2019
Súťažná prehliadka v hre na sláčikových nástrojoch ZUŠ Bernolákova Košice –
regionálna17.04.2019
Hviezdy hrajú srdcom Ružomberok – celoslovenská – 24.04.2019
Flautiada Banská Bystrica – medzinárodná – 26.– 31.04.2019

Zahrajže, nám píšťalôčka, Nové Zámky – celoslovenská s medzinárodnou účasťou –
10.05.2019
Banskoštiavnické kladivká – klavír – celoslovenská – 07.05.2019
Smižianska gitara Smižany – celoslovenská – 09.05.2019
Nitrianska lutna – dychy – celoslovenská s medzinárodnou účasťou – 16.–18.05.2019
Celoslovenská súťažná prehliadka v sólo hre na klavíri Sládkovičovo – 17.05.2019
Rajecká hudobná jar Rajec – medzinárodná interpretačná súťaž – 24.05.2019
Súťažná prehliadka v hre na saxofón Stará Ľubovňa – celoslovenská – 26.05.2019
Detvianska zlatá struna Detva – sláčiky – celoslovenská – 24.05.2019
Festival komornej hudby Gelnický kľúč – celoslovenská s medzinárodnou účasťou –
31.05.2019
Medzinárodná interpretačná súťaž v hre na plechové dychové nástroje Brno
01.– 02.06.2019
Spev bez hraníc – celomestská – 17.06.2019
Ďalšie akcie: 4
Celomestský metodický deň
klavír 11.02.2019 – lektor MgA. Markéta Cibulková v spolupráci s Konzervatóriom na
Timonovej /Mgr. art. M. Hermanová/
priečna flauta 05.02.2019 – lektor Mgr. art. Janka Jámborová /M. Macáková, DiS. art./
gitara – lektor Mgr. Richard Bönde /Mgr. A. Kubrická./
Absolventský zájazd Praha – jún /Mgr. I. Ondrušková, PhDr. T. Obrová, DiS. art.,
D. Popovičová, DiS. art./
Návšteva Štátnej filharmónie Košice v rámci Potuliek po Košiciach a 50. výročia
založenia ŠFK – /trieda p. uč. J. Barthovej – deti s rodičmi/
Workshop v SZUŠ Via Arto Humenné – /Mgr. J. Santovjáková/
Účasť v porote: 9
Mgr. J. Santovjáková – Čarovná flauta Nižná na Orave, Gelnický kľúč
D. Popovičová DiS. art. – „Dominikova vianočná pieseň“ (CZŠ sv. Gorazda)
Mgr. art. M. Hermanová – Medzinárodná Chopinova súťaž organizovaná Poľským inštitútom,
Viedeň
Mgr. K. Gremanová – 2x účasť v porote speváckych súťaží v Prešove – Moyzesov slávik
a Zlatý kľúčik
MgA. J. Haluza – 2x účasť v porote – Smižianska gitara a Gitarová súťaž Bojnice
M. Poklermbová, DiS. art. – Súťaž v 4- ručnej hre na klavíri ZUŠ Bernolákova Košice
Všetky vyššie spomínané podujatia boli podrobne vyhodnotené na pracovných poradách
školy, komplexná činnosť školy bola hodnotená na polročnej hodnotiacej pedagogickej
rade a záverečnej hodnotiacej pedagogickej rade vedúcimi PK všetkých oddelení.
Výsledky súťaží a činnosť školy v školskom roku 2018/2019 sú podrobne spracované
v školskej dokumentácii, v Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v školskom roku 2018/2019 a na webovom sídle školy www.zuske.sk

Jana Fričová DiS. art.
riaditeľka školy

Príloha č. 4

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

Protokolárny záznam zo XVI. ročníka
Medzinárodnej klavírnej súťaže
Petra Toperczera Košice 2019
Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice, ktorá v tomto roku
oslávila 26. výročie od založenia (1993), úspešne zavŕšila XVI. 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 medzinárodná súťaž pre
mladých klaviristov do 17 rokov, ktorá prebieha v štyroch vekových
kategóriách – do 11, do 13, do 15 a do 17 rokov v dvoch kolách, záštitu nad
ňou prevzal primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček.
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 XVI. ročníku súťaže nás poctila svojou prítomnosťou
viceprezidentka EMCY pani Mária Slaninová.
XVI. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2019 sa konal v dňoch 11-14. apríla
2019
Do súťaže sa prihlásilo 36 detí z 12 štátov Európy, zúčastnilo sa jej 29 detí z 12 štátov Európy
(Bulharsko, Česko, Estónsko, Litva, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko,
Srbsko, Ukrajina, Veľká Británia), hodnotila ich 7 členná medzinárodná porota zložená
z renomovaných klavírnych umelcov a pedagógov v tomto zložení: Alena Vlasáková –
Česká republika /predsedníčka poroty/, Mária Dravecká – Slovensko, Artur Jaroń –
Poľsko, Jan Jiraský – Česká republika, Marian Sobula – Poľsko, Venceslava Ilievska –
Bulharsko, Ivo Kahánek – Česká republika .
Umeleckým riaditeľom súťaže je Peter Toperczer ml. – Česká republika.
Keďže počet účastníkov súťaže klesol avizovanou neúčasťou 4 prihlásených súťažiacich zo
Srbska /Zemun/, 1 súťažiacej z Litvy a 1 súťažiaceho z Českej republiky, musela odborná
komisia súťaže pristúpiť k zníženiu počtu porotcov z 10 členov na 7 členov a tak sa oproti
minulým ročníkom súťažilo len v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Márie
Hemerkovej /1. až 4. kategória/.
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 Pijus Pirogovas z Litvy, druhé miesto získala Sunny Maria
Ritter ktorá študuje vo Viedni ale má aj kanadské štátne občianstvo, na treťom mieste sa
umiestnil Oleksander Andriyovich Fediurko z Ukrajiny, štvrté miesto získala Kristina

Karlosivna Avalian z Ukrajiny, piate miesto Elisabeth Namchevadze z Nemecka.
Najmladším účastníkom súťaže bol 8 ročný Illia Kasyanenko z Ukrajiny.
Víťazkou 2. kategórie sa stala Elizaveta Maksimivna Pochebut z Ukrajiny, na druhom
mieste sa umiestnil Filip Rumenov Iliev z Bulharska, na treťom mieste sa umiestnila
Izabelé Orlaitė z Litvy, štvrté miesto získal Filip Prievalský zo Slovenska (Banská
Bystrica), piate miesto získala Lisa-Marie Ehrenfried z Nemecka.
V 3. kategórii do druhého kola postúpili len 4 súťažiaci, zvíťazil Roman Andriyovich
Fediurko z Ukrajiny, výrazny talent s vynikajúcim hudobným prejavom, ktorý sa stal
absolútnym víťazom XVI. ročníka súťaže a získal aj cenu EMCY a cenu Štátnej filharmónie
Košice, druhé miesto obsadil Pavol Bohdan Zápotočný zo Slovenska (Martin), na treťom
mieste sa umiestnil Angel Dimitrov Yalachkov z Bulharska, štvrté miesto získala Lara
Arbajter zo Srbska.
V 4. kategórii zvíťazil Eryk Parchański z Poľska, na druhom mieste sa umiestnil Piotr
Orlow taktiež z Poľska, tretie miesto získala Eliška Tkadlčíková z Českej republiky, štvrté
miesto obsadila Sofia Khvichia z Estónska, piate miesto získal David Ruivo Craveiro
z Portugalska.

Absolútnym víťazom XVI. ročníka súťaže sa stal Roman Andriyovich
Fediurko z Ukrajiny 1. miesto v 3. kategórii.
CENY udelené na XVI. ročníku MKSPT 2019
Finančné ocenenia: 1.-3. miesto vo všetkých kategóriách
Vecné ceny: 1.-5. miesto vo všetkých kategóriách
MIMORIADNE CENY
Cena pre absolútneho víťaza súťaže – finančná cena – 100,- €
Roman Andriyovich Fediurko (Kyjev, Ukrajina) –
1. miesto v 3. kategórii– absolútny víťaz súťaže
pedagóg: Galina Kotsuba
Cena EMCY – diplom a podpora EMCY
Roman Andriyovich Fediurko (Kyjev, Ukrajina) –
1. miesto v 3. kategórii– absolútny víťaz súťaže
pedagóg: Galina Kotsuba
Cena Štátnej filharmónie Košice – koncert so Štátnou filharmóniou Košice
Roman Andriyovich Fediurko (Kyjev, Ukrajina)
1. miesto v 3. kategórii – absolútny víťaz súťaže
pedagóg: Galina Kotsuba
Cena rodiny Rizmanovej najmladšiemu účastníkovi súťaže – vecná cena
Illia Kasyanenko (Užhorod, Ukrajina)
1. kategória, 8 rokov
pedagóg: Yevhenyia Pitsur
Cena primátora mesta Košice pre košického účastníka súťaže – vecná cena
Emily Viktória Grígerová (Košice, Slovensko)
7. miesto v 1. kategórii
pedagóg: Edita Kovácsová

Cena primátora mesta Košice pre najúspešnejšieho slovenského účastníka – vecná cena
Pavol Bohdan Zápotočný (Martin, Slovensko)
2. miesto v 3. kategórii
pedagóg: Karla Kočalková
Cena starostu MČ Košice, sídlisko Ťahanovce – vecná cena
Oleksander Andriyovich Fediurko (Kyjev, Ukrajina)
3. miesto v 1. kategórii
pedagóg: Galina Kotsuba
Cena Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach pre účastníčku súťaže
a žiačku školy – vecná cena
Emily Viktória Grígerová (Košice, Slovensko)
7. miesto v 1. kategórii
pedagóg: Edita Kovácsová
Cena Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach pre ďalšieho
slovenského účastníka súťaže – vecná cena
Filip Prievalský (Banská Bystrica, Slovensko)
3. miesto v 1. kategórii
pedagóg: Natalia Serdyukova
Cena Hudobniny Amadeo – Judita Barthová - noty
David Ruivo Craveiro – (Santo Tirso, Portugalsko)
5. miesto v 4. kategórii
pedagóg: Rosgard Lingardsson
Finančná podpora: Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Košice, odbor školstva, Košický
samosprávny kraj, TORY Consulting, a.s., T-Systems Slovakia s.r.o., EJOT s.r.o.,
Advokátska kancelária JUDr. Vladislav SISÁK
Ďalšie ceny a darčeky venovali: Mesto Košice, ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach, MČ
Košice - Sídlisko Ťahanovce, Štátna filharmónia Košice, Europapier spl. s.r.o., Kvety ZOYA,
rodina Rizmanová, Hudobniny Amadeo – Judita Barthová
Sprievodnou akciou Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2019 bol koncert laureáta XI.
ročníka súťaže z roku 2012 Pavla Praženicu z Českej republiky, ktorý v súčasnosti študuje
na Gymnáziu a Hudební škole hl.m. Prahy a zúčastnil sa dvoch ročníkov našej súťaže. Pavel
podal virtuózny výkon, odzneli diela L. van Beethovena, R. Schumanna a F. Liszta.
Vyvrcholením Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice bol Koncert víťazov
XVI. 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 2019 si opäť udržala vysokú
profesionálnu úroveň, ohlasy odbornej i laickej verejnosti sú mimoriadne pozitívne. Za 26
rokov trvania súťaže Košice navštívili súťažiaci a pedagógovia z 34 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 troch 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, 3.mája 2019
Jana Fričová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ Márie Hemerkovej
predsedníčka odbornej komisie MKSPT

