SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok
2013/2014
Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj
metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej umeleckej
školy vypracovalo nasledujúcu správu.

1. Základné údaje – kontakty
Názov školy : Základná umelecká škola Márie Hemerkovej
Adresa školy : Hlavná 68, 040 01, Košice 1
Telefón : 055/622 57 81

fax : 055/622 74 31

e-mail : zus.hemerkovej@stonline.sk

Elokované pracoviská (adresa) : ZŠ Polianska 1, ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská
18/Viedenská, Košice
Webová stránka školy : www.zuske.sk
Zriaďovateľ školy : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Vedenie školy:
Riaditeľ
1. ZRŠ
2. ZRŠ
Hospodárka,
ekonómka školy
Referentka PaM

meno

telefón

e-mail

Jana Fričová
Lucia Kalinová
Anna Žitvová
MVDr. Margita Jamnická

0911 151 785
0911 916 157
0911 801 191
055/622 57 81 kl. 21

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

Mária Forgáčová

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

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

zástupcovia zriaďovateľa

Meno a priezvisko
Mgr. Karla Grejtáková (učiteľka ZUŠ)
Mgr. Lucia Lovašová (učiteľka ZUŠ)
MVDr. Margita Jamnická (hospodárka školy)
Mgr. Lucia Benková
Ing. Ernest Salzer
Ing. Martina Seifertová
Ing. Zlatica Stráňaiová
Mgr. Beáta Lopušniaková
Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc. (poslanec MZ)
Mgr. Ľubomír Varínsky (poslanec MZ)
Mgr. Ľubica Blaškovičová (poslankyňa MZ)

PK školy:
P. č.

Názov PK

1.

PK klavírnej hry

2.

PK sláčikových
nástrojov
PK dychových
a bicích nástrojov

3.
4.
5.
6.
7.

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

zastúpenie predmetov

predseda

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

klavír

Mgr. Adriana Kubrická
Gabriela Baxová

gitara
akordeón, keyboard

Daniela Popovičová

spev

Mgr. Jana Santovjáková

hudobná náuka, prípravné
štúdium

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

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30.6.2014
2.1 Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch

 Počet žiakov spolu :

827

z toho

počet žiakov v HO : 827
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu : 50

z toho

počet žiakov v HO :

50

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

 Počet žiakov v základnom štúdiu : 680

z toho

počet žiakov v HO :

680

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

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu :

16

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 : 81

z toho

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

81

2.2 Údaje o počte zapísaných žiakov v školskom roku 2013/2014
-

Počet žiakov spolu :

883

z toho

počet žiakov v HO : 883
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v prípravnom štúdiu :

50

z toho

počet žiakov v HO : 50
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v základnom štúdiu :

725

z toho

počet žiakov v HO : 725
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v rozšírenom štúdiu :

16

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 : 92

z toho počet žiakov v HO : 92
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

2.3 Údaje o počte absolventov
-

Počet žiakov spolu :

84

z toho

počet žiakov v HO : 84
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v základnom štúdiu :

69

z toho

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

-

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :

15

z toho

počet žiakov v HO : 15
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :

-

Počet absolventov ISCED 1B :

94

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

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Odbory

Prospeli s
vyznamenaní
m
počet
777
------777

HO

LDO
TO
VO
Spolu:

Počet
absolventov

Prospeli

Neprospel
i

Neklasifikovaní

počet
49
------49

počet
0
------0

počet
1
------1

počet
84
-------84

5. Údaje o zamestnancoch školy:
5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy
a) pracovný pomer
fyzický počet
pedagogickí nepedagogickí
zamestnanci zamestnanci
56
7

pracovný
pomer

TPP
DPP
znížený úväzok

ZPS

prepočítaný počet
pedagogickí
nepedagogickí
zamestnanci
zamestnanci
54,55
5,1

9
14
2

2
8
1

5,35
11,2
2

0,8
4,9
0,8

0
0

0
0

0
0

0
0

civilná služba
na dohodu

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov:
počet
nekvalifikovaných
kvalifikovaných
spolu
Učiteľov 65
0
65
65
uvádzaných začínajúcich pedagogických
0
0
zamestnancov do praxe:
0
1
1
Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:
spolu počet pedagógov – študujúcich:
2
2
špecial. inovačné štúdium
3
3
špecial. kvalifik. štúdium
2
2/ďalší nástroj/
vysokoškolské pedagogické
2
2
vysokoškolské nepedagogické
1
1

Riadiaci zamestnanci:
Štúdium
PVVPZ
RŠ
1. ZRŠ
2. ZRŠ

ukončené

prebieha

nezaradený začiatok

ukončenie

má podanú
prihlášku od

Funkčné
inovačné
Funkčné
inovačné

---

---

2012

2013

---

---

---

2012

2013

---

Funkčné

---

---

---

---

---

2009

5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy
a) správni zamestnanci:

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

počet
fyzický
1
1
1
1
1
3
1
9

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

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

ak DPP a dohoda
prac. pomer
ukončený k ....
----30.06.2015
--30.06.2014
-----

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


adaptačné vzdelávanie : 1



aktualizačné vzdelávanie : 28 /prihlásených 49/



inovačné vzdelávanie : 11 /3 mimo Ročného plánu KV/



špecializačné vzdelávanie : 0



funkčné vzdelávanie : 0



kvalifikačné vzdelávanie : 4



funkčné inovačné vzdelávanie : 2

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

Celoslovenské
kolo

Medzinárodné
kolo

1. m

2. m

3. m

1. m

2. m

3. m

1. m

2. m

3. m

4

3

3

7

6

3

3

4

0

Názov súťaže

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná
charakteristika
a) dlhodobým projektom školy je Medzinárodná klavírna súťaž Košice, ktorej XIII.
ročník sa uskutočnil 18.-21. apríla 2013 pod názvom Medzinárodná klavírna súťaž Petra
Toperczera Košice. Od tohto ročníka sme rozšírili vekové kategórie o IV. kategóriu - do 17
rokov.

23. – 26. apríla 2015 sa uskutoční XIV. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra
Toperczera Košice, propozície k tomuto ročníku súťaže sme pripravili v tomto školskom
roku.
b) Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach – sláčikové oddelenie
školy a žiaci zoskupení v sláčikovom orchestri Musica Piccolo pokračujú v zapojení sa do
projektu nadácie HB Reavis Virtuoso. Prvý ročník tohto hudobného projektu vyhlásila v roku
2012 Nadácia HB Reavis.
Projekt vychádza z princípov programov hudobného vzdelávania El Sistema (Venezuela) a In
Harmony (Veľká Británia). Jeho víziou je inšpirovať deti a mladých, aby objavili hudbu a
obľúbili si ju. Podporovať zodpovednosť, tímovú spoluprácu, vzájomnú dôveru, rešpekt,
sebadôveru medzi deťmi, rodinami, školami, komunitnými centrami a samosprávou.
Vybrané a zapojené základné umelecké školy v krajských mestách sa stanú liahňami talentov,
ktoré sa dostanú do národného mládežníckeho orchestra a absolvujú s ním niekoľko
koncertov ročne po Slovensku a neskôr aj vo svete. V tomto školskom roku vystúpili naši
žiaci v rámci NMO na 3 koncertoch v Bratislave a Nadácia HB Reavis finančne vypomohla
škole i žiakom i v tomto školskom roku.

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku
2013/2014
V školskom roku 2013/2014 nebola na škole žiadna inšpekčná činnosť.

10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola naďalej sídli v prenajatých priestoroch od Bytového podniku mesta Košice, s. r.
o. v centre mesta na Hlavnej ulici č. 68 na troch poschodiach traktu A, výmera
kancelárskych priestorov 1.229,50 m2 + spoločné priestory 432,42 m2, spolu výmera:
1.661.92 m2.
Na škole je koncertná sála (momentálne je v realizácii zriadenie druhej koncertnej sály
v učebni 334), 36 učební (z toho v 3 je aj pracovňa riaditeľky školy a 2 zástupkýň RŠ), 2
teoretické učebne, 1 zborovňa, 4 kabinety nástrojov a knižníc, 2 pracovne (hospodárka a
PaM), vrátnica, denná miestnosť upratovačiek, sklad – školník a registratúra spisov.
ZUŠ M. Hemerkovej má v Košiciach aj tri alokované pracoviská, kde vyučovalo 9 učiteľov:
na sídlisku Ťahanovce: ZŠ Belehradská 21 (6 učiteľov), ZŠ Bruselská 18 – Viedenská (2
učiteľky) a na sídlisku Podhradová: ZŠ Polianska 1 (1 učiteľka). Na základe Metodického
usmernenie č. 13/2013 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 2013 zo školných príspevkov. V tomto školskom roku sme
v rámci kapitálových výdavkov pridelených zriaďovateľom zakúpili do koncertnej sály
nové koncertné krídlo značky Petrof P210 Pasat. Z tohto dôvodu sme koncertnú sálu
vymaľovali, zakúpili nový koberec a stoličky potiahli novou látkou. Drobné opravy a
údržbu školských priestorov zabezpečujeme z vlastných prostriedkov. Na škole využívame
počítače a internet: 3 počítače vedenie školy, 2 počítače administratíva, 1 počítač je k
dispozícii pre učiteľov v zborovni, 2 počítače pre žiakov v 2 teoretických triedach, kde sa
využíva IKT a dataprojektor, ktorý využívajú žiaci i učitelia pri vzdelávacích aktivitách.

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

Príspevok v € na čiastočnú úhradu
nákladov spojenú s hmotným
zabezpečením školy od rodičov a i.

1. – 8. mesiac
2013

9. – 12. mesiac
2013

1. – 6. mesiac
2014

572.989,92

315.648,92

453.029,00

z toho:
510.536,92osob.nákl
62.453-prev.nákl.

z toho:
282.888,92osob.nák.
32.760-prev.nákl.

1. – 6. mesiac
2014

Rok 2013

102.595,47

59.454,98

(zaslané na MMK)

(zaslané na MMK)

z toho:
393.239-osob.nákl.
31.140-prev. nákl.
28.650-kapitálové

Rozpočet na rok 2013: 888.639 €
Spolu dotácia finančných prostriedkov v roku 2013 od zriaďovateľa:
z toho: na osobné náklady:
na tovary a služby:

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

materiálne vybavenie (účet
633)
potrebné pre školu

888.638,84 €
793.425,84 €
95.213,00 €

Spolu:

Iné: iné fin. prostriedky získané
podľa osobitných predpisov

9. – 12. mesiac
2013

1. – 6. mesiac
2014

9. – 12. mesiac
2013

1. – 6. mesiac
2014

9. – 12. mesiac
2013

1. – 6. mesiac
2014

29.607,24

37.451,53

3.953,41

1.634,45

7,11-preplatok
Všeob. zdr.
poisť. (zaslané
na MMK)

-

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej:
- si naďalej cielene udržiava vysokú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu,
- vypracováva kvalitný školský vzdelávací program, podľa ktorého pedagógovia školy
pracujú,
- 4 učitelia školy boli zapojení do tvorby štátneho vzdelávacieho programu a
vzdelávacích štandardov pre ZUŠ,
- veľa učiteľov školy sa kontinuálne vzdeláva,
- skvalitňuje prácu orchestrov (Musica Piccolo, sláčikový súbor Musica Piccolino) za
účelom prípravy čo najkvalitnejšieho dorastu do mládežníckeho orchestra Musica
Iuvenalis, ktorý je veľmi obľúbený medzi žiakmi,
- organizuje Medzinárodnú klavírnu súťaž Petra Toperczera Košice, ktorej XIII. ročník
sa uskutočnil 18.-21. apríla 2013 a XIV. ročník sa uskutoční 23.-26. apríla 2015,

-

-

-

sláčikový orchester školy Musica Iuvenalis organizuje medzinárodný festival
orchestrov a zborov Šengenský poludník EURORCHESTRIES – 6. ročník sa
uskutočnil 30.6.–05.07.2014,
zapojila sa do projektu Nadácie HB Reavis Virtuoso (sláčikové oddelenie školy),
zapojila sa do projektu ISCM ako spoluorganizátor Festivalu súčasnej hudby v roku
2013,
spolupracuje na projekte NEW MUSIC FOR KIDS AND TEENS v koncertnom cykle
Portréty,
neustále propaguje svoju činnosť a naďalej sa snaží získavať nových žiakov
organizovaním výchovných koncertov pre MŠ aj pre ZŠ na pôde našej školy,
základných a materských škôl v Košiciach,
úzko spolupracuje s Mestom Košice a ostatnými umeleckými školami v Košiciach,
spolupracuje s Konzervatóriom v Košiciach – koncerty bývalých žiakov školy,
workshopy,
pravidelne organizuje benefičné koncerty pre oddelenia detskej nemocnice, kde
chodievajú pedagógovia so žiakmi vo voľnom čase aj koncertovať,
meno školy si udržiava početnou účasťou na súťažiach a festivaloch získavaním
popredných ocenení,
aktívna spolupráca s EHMK.

13. SWOT analýza výsledkov školy
1. Silné stránky školy



























právna subjektivita,
meno školy, čestný názov školy,
kvalifikovaný pedagogický zbor,
dlhoročná tradícia školy postavená na vynikajúcich výsledkoch školy,
podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta,
pozitívny vplyv školy na cieľavedomé využívanie voľného času detí najmä
v súvislosti s prevenciou spoločensky nežiaducich javov,
veľmi dobrá estetická a funkčná úroveň koncertnej sály aj učební,
bohatosť akcií na ktorých škola participuje,
organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice,
zapájanie sa do projektov,
podporovanie nadaných detí,
účasť na celoštátnych a medzinárodných súťažiach a festivaloch,
dosahovanie popredných umiestnení a ocenení,
práca v orchestroch a súboroch Musica Iuvenalis, Sláčikový orchester Musica Piccolo,
sláčikový súbor Musica Piccolino, školská skupina Little Band, fanfárový súbor a
mnohé ďalšie komorné zoskupenia,
organizácie školskej gitarovej prehliadky,
dobrá spolupráca s MŠ a ZŠ – výchovné koncerty, vianočné koncerty,
dobré vzťahy so zriaďovateľom,
dobrá spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov,
webové sídlo školy,
dobrá poloha (stred mesta), čo umožňuje primeranú dostupnosť detí z okolitých ZŠ,
záujem o školu zo strany verejnosti,
zviditeľňovanie sa školy na verejnosti,
entuziazmus a záujem pracovníkov,
ochota zamestnancov zúčastňovať sa akcií aj mimo pracovného času,
dobrá spolupráca pedagogických a prevádzkových pracovníkov,
pozitívna klíma školy,








vybudovanie motivačného systému odmeňovania,
udržiavanie si stabilného počtu žiakov,
pretrvávajúci záujem zo strany pedagógov o vyučovanie na škole,
zapájanie sa učiteľov do vzdelávania a projektov,
organizácia benefičných koncertov a koncertov na oddeleniach detskej nemocnice,
aktívna spolupráca s EHMK.

2 Slabé stránky školy









nedôsledné platby školného u niektorých rodičov,
nedostatočné materiálno – technické vybavenie školy,
staré hudobné nástroje,
nedostatočné zariadenie školy modernou didaktickou technikou,
slabšia znalosť ovládania počítačových techník u niektorých zamestnancov školy,
slabšia znalosť cudzích jazykov u pedagógov,
nedostatok žiakov v dychovom oddelení,
vysoké školné pri štúdiu druhého hlavného nástroja, u nezapočítaného žiaka /bez
čestného vyhlásenia/ a u dospelých nad 25 rokov.

3 Príležitosti













vypracovávanie a realizácia projektov, zapojenie sa do projektov,
progresívne metodické postupy,
možnosť výmeny pedagogických skúseností,
sponzoring,
spolupráca s rodičmi, záujem širokej verejnosti,
spolupráca so ZUŠ na Slovensku i v zahraničí
zapojenie sa do koncertného cyklu Portréty – celoslovenská aktivita
zapojenie sa do projektu Virtuoso - celoslovenská aktivita,
spolupráca s EHMK,
organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice,
zapájanie sa do vzdelávacích projektov,
zapojenie sa do tvorby štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ.

4 Ohrozenia











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

14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami
Je potrebné vyzdvihnúť veľmi dobrú spoluprácu vedenia školy so svojim
zriaďovateľom – Mestom Košice, ktorý škole pripravuje pôdu pre jej kvalitné fungovanie,
Radou školy pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej a inými organizáciami –

Konzervatórium, MŠ, ZŠ, CVČ v Košiciach. Škola nadväzuje spoluprácu aj so základnými
umeleckými školami a inými umeleckými školami na Slovensku i vo svete vďaka
organizácii Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice, naďalej spolupracuje
so slovenským klaviristom Ivanom Šillerom a organizačným tímom ISCM NEW MUSIC
FOR KIDS&TEENS, aj s inými organizáciami, ktoré nás v priebehu roka oslovujú
s požiadavkami kultúrneho programu.
Vynikajúca spolupráca školy s Občianskym združením rodičov a priateľov hudby a umenia
(OZ) pri ZUŠ Márie Hemerkovej a Radou rodičov pri Základnej umeleckej škole Márie
Hemerkovej v Košiciach je založená na vzájomnej dôvere, čo sa odráža vo výsledkoch,
ktoré škola dosahuje. Podpora rodičov pri udržiavaní kvality našej práce a dosahovaní
koncepčných zámerov školy, je neoceniteľná. Členovia OZ pomáhali riešiť materiálne
i organizačné otázky v celoročnej práci školy.
Z finančných prostriedkov OZ škola permanentne nakupuje nové hudobné nástroje, notový
materiál, technické vybavenie, vysiela žiakov a pedagógov na súťaže a prehliadky, uhrádza
prenájom sály Domu umenia na verejné koncerty, zabezpečuje ladenie a údržbu hudobných
nástrojov v hlavnej budove školy i na alokovaných pracoviskách, prispieva na každoročný
zájazd absolventov školy do Prahy (preplatenie cesty vlakom), zakupuje žiakom školy
učebné pomôcky, pamätné predmety a darčeky - vždy podľa potrieb a požiadaviek
jednotlivých predmetových komisií.

15. Záver
Považujeme za veľmi dôležité ponúknuť deťom kvalitné umelecké vzdelávanie, ktoré
má pre dieťa nesmierny význam a napomáha rozvíjaniu detskej osobnosti. Tvorivosť
pedagogického zboru, stimulačné prostredie a rešpektovanie individuálneho prístupu k deťom
a žiakom smeroval k tomu, aby prichádzali do školy s radosťou. Pre našu prácu veľmi
dôležitá a potrebná spolupráca s rodičmi, založená na vzájomnej dôvere a rešpekte.
Pri hodnotení celoročnej činnosti Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v
Košiciach sa opäť potvrdila kvalita práce pedagogických i nepedagogických zamestnancov
školy. Výsledky práce pedagógov, ktorí aj v tomto školskom roku vykazovali bohatú
umeleckú i pedagogickú činnosť sú uvedené v prílohách správy o VVČ aj vďaka tomu, že sú
iniciatívni, kreatívni a otvorení novým podnetom. Svedčia o tom vzdelávacie aktivity, do
ktorých sa zapojili 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 a výchovné pre MŠ a ZŠ, kde sa dostáva do
povedomia meno školy. 33 popredných umiestnení priniesli v tomto školskom roku žiaci
školy z 13 súťaží a festivalov, pripravili sme XIII. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže
Petra Toperczera Košice, ktorú sme rozšírili o IV. kategóriu – veková kategória do 17 rokov,
v realizácii je príprava XIV. ročníka tejto súťaže.
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach patrí nielen medzi najväčšie
jednoodborové školy na Slovensku ale svojou prácou, výsledkami a menom školy sa zaradila
medzi najlepšie základné umelecké školy na Slovensku a vďaka organizácii Medzinárodnej
klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice a orchestru školy Musica Iuvenalis má meno aj vo

svete. Cieľom nášho pôsobenia je, aby sa hudba, umenie a tvorivosť stali zmyslom života
každého dieťaťa.

Dátum a čas hodnotiacej porady: 27. júna 2014 o 9,00 hod.
Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ Márie Hemerkovej:
Správa o výchovno –vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014 obsahuje súhrn podujatí
a aktivít, ktorých sa po celý rok zúčastňovali žiaci, ale aj pedagógovia našej školy, počnúc
internými koncertami a končiac úspechmi
našich
žiakov na rôznych súťažiach.
Chod školy zabezpečujú pedagogickí a nepedagogickí pracovníci pod vedením pani riaditeľky
Jany Fričovej a jej dvoch zástupkýň. Základná umelecká škola Márie Hemerkovej vyvíja
bohatú umeleckú činnosť a žiaci našej školy sa úspešne prezentujú na koncertoch a súťažiach
na Slovensku aj v zahraničí.
Naša škola naďalej podporuje a rozvíja projekt Nadácie HB Reavis – VIRTUOSO
a umožňuje zapájať sa najtalentovanejším žiakom sláčikového oddelenia do celoslovenského
národného mládežníckeho orchestra, ktorý pracuje pod taktovkou Mgr.art Igora Dohoviča,
PhD., ktorý zároveň diriguje aj náš školský mládežnícky orchester Musica Iuvenalis
a dosahuje s ním vynikajúce výsledky na domácej i zahraničnej pôde.
Rada školy schvaľuje túto správu o výchovno – vzdelávacej činnosti bez pripomienok.

Mgr. Karla Grejtáková
predsedníčka Rady školy

Jana Fričová
riaditeľka školy

Dátum: 30.07.2014

Príloha č. 1

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MÁRIE HEMERKOVEJ HLAVNÁ 68, 040 01, KOŠICE
PREHLIADKY, SÚŤAŽE, FESTIVALY
Príloha k Správe o výchovno-vyučovacej činnosti základnej umeleckej školy za školský rok 2013/2014

Bod 3. Prehľad o súťažiach
P.
Názov súťaže
č.
1 Violončelová jeseň – Modra

Celoslovenská

2 Čarovná flauta - Nižná na Orave

Celoslovenská

4

3 Hnúšťanský akord – Spišská Nová Ves

Krajská

1

4 SCHNEIDEROVA TRNAVA

Celoslovenská

5 Gitarový festival Giraltovce
TALENTY PRE SLOVENSKO
6
Dolný Kubín
7 Novohradská flétna – interpretačná s.
8 Gelnický kľúč - Festival komornej hudby
9

Hudobný festival Ivana Ballu

10 Prehliadka v hre na klavíri – Spišská
Nová Ves
11 Hnúšťanský akord – Hnúšťa

SPOLU

Súťaž

Laureát
súťaže

1. miesto

2. miesto 3. miesto

zlaté
pásmo

strieborné
pásmo

bronzové
pásmo

1
2

2

1

Krajská

2

Celoslovenská

2

1

3

1

3

5

6

4

Medzinárodná

1

2

4

Celoslovenský

1

Celoslovenský

1

Krajská

1

Celoslovenská

1

8

7

2

Príloha č. 2

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

SÚŤAŽE, FESTIVALY A PREHLIADKY
V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
Festival Eugena Suchoňa – Pezinok 17. – 19. 10. 2013
cena primátora
Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová) zobcová flauta

Violončelová jeseň – Modra 20. - 22. 11. 2013
celoslovenská violončelová súťaž

strieborné pásmo
IV. kategória
Lucia Benková (uč. Mária Čepčániová)

Čarovná flauta - Nižná na Orave20. - 22. 11. 2013
celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

1. miesto
I. kategória - zobcová flauta
Tatiana Urbanová (uč. Magdaléna Rizmanová)
III. kategória - zobcová flauta
Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková)
V. A kategória - zobcová flauta
Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková)
V. B kategória - zobcová flauta
Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová)

2. miesto
II. kategória - zobcová flauta
Karolína Jakubišinová (Mgr. Helena Kundraciková)

V. B kategória - zobcová flauta
Alexandra Sláviková (Mgr. Helena Kundraciková)

3. miesto
II. kategória - zobcová flauta
Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková)
V. A kategória - zobcová flauta
Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková)

Hnúšťanský akord 21. 2. 2014
Krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Spišskej Novej Vsi

1. miesto
kategória C
Alexandra Sláviková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
Janka Šefranková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
Zuzana Vargová (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)

Schneiderova Trnava – 21. 3. 2014
Celoslovenská interpretačná súťaž v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského
Trnava

Zlaté pásmo
I. kategória
Judita Gajdošová(Mgr. Lucia Lovašová)

Gitarový festival Giraltovce – 4.4. 2014
strieborné pásmo
I. kategória
Simon Puchý(uč. Miroslav Olšanský)
Simona Gibalová(uč. Iveta Susová)

Hnúšťanský akord 23. – 24. 4. 2014
Celoslovenské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Hnúšti

1. miesto

kategória C
Alexandra Sláviková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
Janka Šefranková (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)
Zuzana Vargová (uč. Lucia Serenčková, DiS. art.)

Talenty pre Slovensko Dolný Kubín 1. 5. 2014
1. ročník celoslovenskej sútaže v hre na sláčikových nástrojoch

Strieborné pásmo
II. kategória
Judita Gajdošová - husle (Mgr. Lucia Lovašová)
III. kategória
Lucia Benková -violončelo (uč. Mária Čepčániová)

Bronzové pásmo
I. kategória
Jakub Kukura -violončelo (uč. Mária Čepčániová)

Novohradská flétna – Nové Hrady Česká republika 9. 5. 2014
medzinárodná interpretačná súťaž

1. miesto a absolútny víťaz
kategória 5A
Terézia Füleová - zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

1. miesto
kategória 4A
Zdislava Lukášová - zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

2. miesto
kategória 3A
Laura Mišeková - zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
Júlia Sofia Hadbavná - zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)
kategória 6A
Martina Nižníková - zobcová flauta (uč. Magdaléna Rizmanová)
kategória 2A
Tatiana Urbanová - zobcová flauta (uč. Magdaléna Rizmanová)

Gelnický kľúč 2014 30. 5. 2014
10. ročník Festivalu komornej hudby, ZUŠ v Gelnici

Zlaté pásmo
kategória A1
Laura Mišeková a Júlia Sofia Hadbavná - zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková)

Hudobný festival Ivana Ballu 20. – 23. 5. 2014
2. miesto
I. kategória
Simona Gibalová (uč. Iveta Susová)

Súťažná prehliadka v hre na klavíri - Spišská Nová Ves
8. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri

Zlaté pásmo
I. kategória
Jakub Gordiak(Mgr. Terézia Gurbaľová)
Kristína Nagyová(Miriam Poklembová)
II. kategória
Branislav Beke(Jarmila Stašíková)

Strieborné pásmo
II. kategória
Katarína Planetová(PaedDr. Eva Hrunčáková)
III. kategória
Veronika Angelovičová(PaedDr. Eva Hrunčáková)

Bronzové pásmo
I. kategória
Emma Dzurusová(Miriam Poklembová)
IV. kategória
Marián Žido(Hedviga Kenderešová)

Príloha č. 3

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

HODNOTIACA PEDAGOGICKÁ RADA
27. júna 2014 o 09,00 hod.
Interné koncerty: 39
Interné absolventské koncerty: 3
Interné koncerty absolventov ISCED 1B: 2
Vianočné koncerty: 15
školský benefičný verejný 1
školský 1
triedny 4 /A. Žitvová + J. Fričová, A. Czimová, D. Andrejkovičová, J.
Barthová/
MŠ v Starom meste 1
MŠ Juhoslovanská 1
Detská nemocnica 3
ŠKD 1
Južan 1
DSS Alia Bardejov 1
Ústav na výkon väzby 1
Sústredenie: 4 NMO Virtuoso (Svätý Jur)
Musica Piccolo, Musica Piccolino (Sigord)
Triedny koncert: 8 /MgA. J. Haluza – Mikulášsky, D. Andrejkovičová 2x, A. Czimová, A.
Kmecová 2x, I. Susová + M. Marjaková. A. Žitvová/
Koncert pre MŠ 1 (Mánesova)
Výchovné koncerty pre MŠ 6
Tematické koncerty: 3 (Family koncert, Čo sa mi páči, Hudba nás baví- sláčikové
oddelenie)
Verejný žiacky koncert: 7 (Zimný – Múzeum V. Löfflera 29.11.2013, Mikulášsky – DU
2.12.2013, Jarný – v rámci 6. ročníka projektu „Predstavujeme košické talenty – 20.03.2014,
Verejný žiacky koncert – apríl Dom umenia 14.06.2014, Konzervatórium - 16.04.2014,
Verejný absolventský koncert 10.06.2014)
Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci cyklu Portréty 1 (2 čísla)
Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci 1. ročníka Festivalu ZUŠ 1 (6 čísel)

Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci Galakoncertu umeleckých škôl 1 (3 čísla)
Koncert bývalých žiakov Návraty 1
Koncert na nádvorí Hudobnej knižnice Jána Bocatia 1
Gitarový maratón 3x
Školská gitarová prehliadka
Spoločný gitarový koncert pre ZUŠ, Konzervatórium, AU Banská Bystrica
Kultúrne brigády: 18
Musica Iuvenalis:
Júl 2013
28.6.-6.7. 5. Festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník – 25 koncertov
August 2013
9.8. – Koncert v kaplnke sv. Michala
31.8. – Koncert na Ružíne
31.8. – Koncert v dóme sv. Alžbety
September 2013
1.9. – Koncert pre MČ KE - Západ
7.9. – Koncert v Petrovanoch
8.9. – Koncert pre mesto Košice
13.9. - Koncert pre Združenie historických obcí
13.9. – Koncert pre VSM
16.9. – Koncert v rámci Dní národnostných menšín
24.9.- Koncert pre AtaT
26.9. – Koncert pre UPJŠ
26.9. – nahrávanie pre Český spolek
27.9. – Koncert v hotely Bankov
28.9. – Koncert v MČ KE-Pereš
Október 2013
5.10. – Koncert pre EHMK
5.10. – koncert pre Kunsthalle
11.10. – Koncert pre Rotary klub
17.10. . – Koncert pre NASP
28.10. – Koncert pre UPJŠ
31.10.-Koncert pre múzeum v Krásnej
November 2013
4.11.-Koncert pre Festival Novej hudby
15.11.-Koncert pre Český spolek
19.11. – Koncert pre mesto
24.11.- Koncert pre mesto – Sakrálny festival
30.11. – Koncert pre Margecany – Advent
December 2013
1.12.- Koncert Jesenná Harmónia
5.12. – Koncert pre knižnicu UPJŠ
12.12. – Koncert pre Skanska
15.12. – Koncert pre Český spolek
15.12. – Vianočný koncert pre mesto
15.12, - Koncert pre Evanjelickú cirkev
16.12. – Vianočný koncert orchestra

22.12. – Koncert pre obec Kechnec
23.12. – koncert pre mesto Košice
24.12. – Koncert pre rímsko-katolícku cirkev
26.12.-Koncert pre obec Rozhanovce
Január 2014
6.1. – Koncert v kostole Gorazda
12.1.- Koncert pre obec Ťahanovce
17.1. – Koncert pre MČ Terasa
18.1. – Koncert v spolupráci so zborom KARPATY
Február 2014
15.2. – Koncert Quarteto Košice
22.2. – Koncert Quarteto Košice
23.2. – koncert v Prešove
Marec 2014
15.3.- Koncert v Prešove
21.3.- Koncert v Starej radnici pre Progress promotion
Máj 2014
7.5.- Koncert v rámci ocenenia Cena mesta Košice
7.5.- Galakoncert pre mesto Košice – Biely dom
11.5.-Koncert pre obec Kechnec
16.5.-Koncert pre nemocnicu Šaca – Dom umenia
18.5.-Otvárací koncert Lipianskej hudobnej jari
22.5.-Koncert pre mesto-fontána
25.5. – Koncert v spolupráci s Ligou proti rakovine
Jún 2014
7.6. – Koncert v Dóme sv. Alžbety
7.6. – Koncert pre kaviareň – Hlavná ulica
13.6.- Otvárací koncert Tatranského kultúrneho leta Smokovec
14.6.-Koncert v kostole Valaliky
23.6.-Galakoncert ZUŠ
29.6.- Koncert pre obec Baška
30.6. Otvárací flashmod pre Mesto Košice
Júl 2014
Festival Šengenský poludník – 18 koncetov
8. 7. – Koncert v Užhorode v spolupráci s Konzulátom SR
10.-18.7. – Zájazd Filipíny
Hospitácie: 3
Deň otvorených dverí na elokovanom pracovisku ZŠ Belehradská
Súťaže / Festivaly: 13
Festival Eugena Suchoňa Pezinok – celoslovenský – 17.-19.10.2013
Violončelová jeseň Modra – celoslovenská – 20.-22.11.2013
Čarovná flauta Nižná 20.-22.11.2013
Hnúšťanský akord Spišská Nová Ves 24.03.2014
Schneiderova Trnava – 21.03.2014
Hnúšťanský akord Hnúšťa – 24.03.2014
Gitarová súťaž Giraltovce – 04.04.2014
Ružomberská klasická gitara – 10.-11.04.2014
Klavírna súťaž Spišská Nová Ves – 15.04.2014
Festival Ivana Ballu (klavír, gitara) 20.-23.05.2014

Talenty pre Slovensko Dolný Kubín 01.05.2014
Novohradská flétna Nové Hrady 07.05.2014
Gelnický kľúč 30.05.2014
spolu 33 umiestnení
Projekt: Virtuoso – sláčikové oddelenie, 3 koncerty v rámci NMO Virtuoso Bratislava
Celomestský metodický deň 04.02.2014 – vystúpenie žiačok
Podrobne hodnotené všetky vyššie spomínané podujatia boli na pracovných poradách
školy.
Výsledky súťaží sú v školskej dokumentácii a na webstránke školy.
Stav k 27. júnu 2014.

Jana Fričová
riaditeľka školy

