
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 

2014/2015 
 

 

          Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 

a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj 

metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej umeleckej 

školy vypracovalo nasledujúcu správu. 

 

1. Základné údaje – kontakty 
  

Názov školy : Základná umelecká škola Márie Hemerkovej 

Adresa školy : Hlavná 68, 040 01, Košice 1 

Telefón : 055/622 57 81   fax : 055/622 74 31        e-mail : zus.hemerkovej@stonline.sk 

Elokované pracoviská (adresa) : ZŠ Polianska 1, ZŠ Belehradská 21, CVČ Juhoslovanská 2,  

Košice 

Webová stránka školy : www.zuske.sk 

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

 

Vedenie školy: 

 meno telefón e-mail 

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

  055/622 74 31 riaditel@zuske.sk 

1. ZRŠ Lucia Kalinová, DiS. art. 0911 916 157 lucia.kalinova@zuske.sk 

2. ZRŠ Anna Žitvová, DiS. art. 0911 801 191 anna.zitvova@ zuske.sk 

Hospodárka,  

ekonómka školy 

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

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

 
Údaje o Rade školy a poradných orgánoch 

 

 

 

 

Rada školy: 

 

Meno a priezvisko 

Predseda: Mgr. Karla Grejtáková (učiteľka ZUŠ) 
Členovia Rady školy za:  
pedagogických zamestnancov Mgr. Lucia Lovašová (učiteľka ZUŠ) 
ostatní zamestnanci školy MVDr. Margita Jamnická (hospodárka školy) 
zástupcovia rodičov Mgr. Lucia Benková 

 Ing. Ernest Salzer 

 Ing. Martina Seifertová 

 Ing. Zlatica Stráňaiová 

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Beáta Lopušniaková 

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

 Mgr. Ľubomír Varínsky (poslanec MZ) 

 Mgr. Ľubica Blaškovičová (poslankyňa MZ) 



PK školy: 

 
P. č.  

 
Názov PK 

 
predseda 

 
zastúpenie predmetov 

1. PK klavírnej hry Jarmila Stašíková 

Ľudmila Fetteriková 

klavír 

 

2. PK sláčikových 

nástrojov 

Mgr. Ivana Ondrušková, 

DiS. art. 

husle, viola, violončelo, 

kontrabas 

3. PK dychových 

a bicích nástrojov 

Peter Kendereš zobcová flauta, priečna flauta, tuba, 

hoboj, klarinet, trúbka, saxofón, 

lesný roh, trombón, bicie nástroje 

4. PK gitarovej hry Mgr. Adriana Kubrická gitara 

5. PK akordeónovej hry 

a keyboard 

Gabriela Baxová akordeón, keyboard 

6. PK speváckeho 

oddelenia 

Daniela Popovičová spev 

7. PK hudobno-

teoretických 

predmetov 

Mgr. Jana Santovjáková hudobná náuka, prípravné 

štúdium 

 

 

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30.6.2015 
 

2.1 Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch 

 Počet žiakov spolu :                          878                    z toho počet žiakov v HO :   878  

 počet žiakov v VO :         

 počet žiakov v TO :        

 počet žiakov v LDO :       

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu :    65                    z toho počet žiakov v HO :     65      

 počet žiakov v VO :           

 počet žiakov v TO :            

 počet žiakov v LDO :          

 Počet žiakov v základnom štúdiu :    723                    z toho počet žiakov v HO :    723     

 počet žiakov v VO :         

 počet žiakov v TO :          

 počet žiakov v LDO :         

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu :      9                    z toho počet žiakov v HO :      9    

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 :      81      

 počet žiakov v VO :              

 počet žiakov v TO :            

 počet žiakov v LDO :     

 

     



2.2 Údaje o počte zapísaných žiakov v školskom roku 2014/2015 

- Počet žiakov spolu :                          907               z toho    počet žiakov v HO :  907     

    počet žiakov v VO :         

počet žiakov v TO :        

počet žiakov v LDO :       

- Počet žiakov v prípravnom štúdiu :    65                z toho počet žiakov v HO :  65       

počet žiakov v VO :           

počet žiakov v TO :            

počet žiakov v LDO :          

- Počet žiakov v základnom štúdiu :    742               z toho počet žiakov v HO : 742       

počet žiakov v VO :         

počet žiakov v TO :          

počet žiakov v LDO :         

- Počet žiakov v rozšírenom štúdiu :        9               z toho počet žiakov v HO :        9       

počet žiakov v VO :                                              

počet žiakov v TO :              

počet žiakov v LDO :          

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

počet žiakov v VO :              

počet žiakov v TO :            

počet žiakov v LDO :         

 

2.3 Údaje o počte absolventov 

- Počet žiakov spolu :                              39             z toho počet žiakov v HO :  39     

počet žiakov v VO :         

počet žiakov v TO :        

počet žiakov v LDO :  

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

počet žiakov v VO :         

počet žiakov v TO :          

počet žiakov v LDO :         

- Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :    7             z toho počet žiakov v HO :  7           

počet žiakov v VO :              

počet žiakov v TO :            

- Počet absolventov ISCED 1B :      98 

 

 

 

 

         



3. Zoznam študijných odborov: 1 odbor - HUDOBNÝ 

/komplexná činnosť školy -  príloha č. 3/ 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

 

Odbory 

Prospeli s 

vyznamenaní

m 

 

Prospeli 

 

Neprospel

i Neklasifikovaní 

Počet 

absolventov 

počet počet počet počet počet 

HO 774 37 0 2 39 

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

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

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

Spolu: 774 37 0 2 39 

65 – PŠ  

 

5. Údaje o zamestnancoch školy: 
 

5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 

 

a) pracovný pomer 

pracovný 
pomer 

fyzický počet prepočítaný počet 

pedagogickí 

zamestnanci 

nepedagogickí 

zamestnanci 

pedagogickí 

zamestnanci 

nepedagogickí 

zamestnanci 

TPP 58 7 55,28 4,9 

DPP 7 2 6,61 0,75 

znížený úväzok 14 8 11,2 4,65 

ZPS 3 1 3 0,8 

civilná služba 0 0 0 0 

na dohodu 0 0 0 0 

 

b) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov: 
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

Učiteľov 65 0 65 65 
uvádzaných začínajúcich pedagogických 
zamestnancov do praxe:              2 

0 
2 

0 
2 

Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:  
spolu počet pedagógov – študujúcich: 0 0 
špecial. inovačné štúdium 0 0 
špecial. kvalifik. štúdium 2                 2/ďalší nástroj/ 

vysokoškolské pedagogické 0 0 
vysokoškolské nepedagogické 0 0 

 

Riadiaci zamestnanci: 

Štúdium 

PVVPZ 
ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú 

prihlášku od 

RŠ Funkčné 

inovačné 
--- --- 2012 2013 --- 

1. ZRŠ Funkčné 

inovačné 
--- --- 2012 2013 --- 

2. ZRŠ Funkčné 

2009 
--- --- --- --- 2015 

 

 



5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 

 

a) správni zamestnanci: 

  
počet 

fyzický 

 
počet 

prepoč. 

 
prac. pomer 

TPP/DPP/dohoda 

ak DPP a dohoda 
prac. pomer 

ukončený k .... 

vedúca hospodárskeho úseku 1 1 TPP --- 

referentka personálno-mzdová 1 0,8 TPP --- 
školník 1 0,5 DPP 31.03.2016 
vrátnik 1 0,75 TPP --- 
technik BOZP a PO 1 0,3 DPP 30.06.2015 
upratovačka 3 2,25 TPP --- 
informatik  1 0,1 TPP  

Spolu: 9 5,75 --- --- 

 

 

6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho 

vzdelávania: 

 adaptačné vzdelávanie : 2 

 aktualizačné vzdelávanie : 7 /prihlásených 33, pokračuje 26/ 

 inovačné vzdelávanie : 2 /prihlásených 12, pokračuje 10/ 

 špecializačné vzdelávanie : 0  

 funkčné vzdelávanie : 0 

 kvalifikačné vzdelávanie : 2 /ďalší nástroj/ 

 funkčné inovačné vzdelávanie : 0 

  

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 / 

 

Názov súťaže 

Regionálne kolo Celoslovenské kolo Medzinárodn

é kolo 
1. m 2. m 3. 

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

m 
2. 

m 
3. 

m 

 2 + 1 

laureát, 

6x zlaté 

pásmo 

1 + 1x 

strieborné 

pásmo 

3 16 + 1 

laureát, 

10 xzlaté 

pásmo 

9 +12x 

striebor

né 

pásmo 

4 +5x 

bronzov

é 

pásmo 

1 0 0 

 
 

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

charakteristika 

 
a) dlhodobým projektom školy je Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera 

Košice, ktorá v tomto roku oslávila 22. 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 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.  

 

XIV. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2015 sa konal v dňoch 23.-26. apríla 

2015  v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej /1. a 2. kategória/ a vo 

Veľkom štúdiu Štúdia rozhlasu a televízie Slovenska Košice /3. a 4.  kategória/.  

 

Do súťaže sa prihlásilo 52 detí a z 15 štátov Európy a Ázie (Bielorusko, Bulharsko, Čína, 

Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, 

Taliansko, 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 2. kategórie/, Peter Toperczer – Česká republika /umelecký 

riaditeľ súťaže/, Viktorija Hanžlíková Kraf – Rusko, Melánia Hermanová - Slovensko, 

Mayuko Takine – Japonsko René Adámek – Česká republika /predseda poroty 3. a 4. 

kategórie/, Marian Sobula – Poľsko,  Mária Dravecká – Slovensko, Éva Csipkay - Maďarsko, 

Venceslava Ilievska – Bulharsko. /príloha č. 4/   

  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 6 koncertoch a zúčastnili sa 6 sústredení. 

 

 

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

2014/2015 

 
V školskom roku 2014/2015 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 m
2 

+
 
spoločné priestory 432,42 m

2
, spolu výmera: 

1.661.92 m
2
. 

Na škole sú dve koncertné sály (druhá v učebni 334 slúži aj ako učebňa bicích nástrojov, 

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 tri 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 2014 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. 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 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  

 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov spojenú s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov a i. 

 

1. – 8. mesiac 2014 

 

9. – 12. mesiac 

2014 

 

1. – 6. mesiac 

2015 

 

Rok 2014 

 

1. – 6. mesiac 

2015 

597.796,- 339.240,- 465.718,- 102.516,45 
(zaslané na MMK) 

59.957,77 
(zaslané na MMK) 

z toho: 

530.370-osob.nákl 

   38.776-prev.nákl. 

   28.650-

kapit.výdavky 

z toho: 

282.678-osob.nák. 

  56.562-prev.nákl. 

z toho: 

415.780-osob.nákl. 

  49.938-prev. nákl. 

 

z toho: 

101.210,18 € školné 

 1.034,50 dobropis 
    271,77 € vratka VZP 

z toho: 

58.909,78 € školné 

 1.047,99 dobropis 

 

Rozpočet na rok 2014: 937.036 € 

Z toho na osobné náklady: 813.048 € 

            na tovary a služby:          95.338 € 

            na kapitálové výdavky: 28.650 € 

Spolu dotácia finančných prostriedkov v roku 2014 od zriaďovateľa: 937.036 € 

z toho: na osobné náklady: 813.048 € 

            na tovary a služby: 95.338 € 

na kapitálové výdavky (koncertné krídlo Petrof Passat): 28.650 € 

 

Rozpočet na rok 2015: 932.650 € 

z toho: na osobné náklady:       837.277 € 

            na tovary a služby:          95.373 € 

K 30.06.2015 dotácia finančných prostriedkov od zriaďovateľa: 465.718 € 

z toho: na osobné náklady: 415.780 € 

            na tovary a služby: 49.938 € 

Škola zasiela všetky príjmy zriaďovateľovi, použitie týchto prostriedkov je možné až po 

finančnej dotácii od zriaďovateľa. 

 

 

Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od zákonných 

zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich 

použitia v členení podľa aktivít:  

 

Spolu: 

 

prevádzkové náklady spojené  

s činnosťou školy 

 

materiálne vybavenie 

potrebné pre školu 

 

Iné: iné fin. prostriedky získané 

podľa osobitných predpisov 

 

9. – 12. mesiac 

2014 

 

1. – 6. mesiac 

2015 

 

9. – 12. mesiac 

2014 

 

1. – 6. mesiac 

2015 

 

9. – 12. mesiac 

2014 

 

1. – 6. mesiac 

2015 
43.245,79-

prevádzka 

294.618,90-

osobné náklady 

44.310,69-

prevádzka 

414.445,34-

oobné náklady 

2.846,39 1.573,62 ––- ––- 

 



    

        

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 sa zapojili 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, 

- založený bol školský dixieland, skupina Little Band pokračuje v aktivitách, 

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

sa uskutočnil 23.-26. apríla 2015 a jubilejný XV. ročník pripravujeme v termíne 27.-

30. apríla 2017, 

- sláčikový orchester školy Musica Iuvenalis organizuje medzinárodný festival 

orchestrov a zborov Šengenský poludník EURORCHESTRIES – 7. ročník sa 

uskutočnil 25.06.– 06.07.2015, 

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

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

2014 a v spolupráci naďalej pokračujeme, 

- spolupracuje na projekte NEW MUSIC FOR KIDS AND TEENS v koncertnom cykle 

Portréty a We are here – čítanie grafických partitúr, 

- 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, vyučovacia prax konzervatoristov, 

- 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 K13. 

 
 

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 – 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 dixieland, 

fanfárový súbor a  mnohé ďalšie komorné zoskupenia, 

 organizácie Školskej gitarovej prehliadky, Gitariády a Gitarového maratónu, 

 dobrá spolupráca s MŠ a ZŠ – výchovné koncerty, 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 K13. 

 

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. 



   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 

 
Vynikajúca spolupráca vedenia školy so svojim zriaďovateľom – Mestom Košice, 

ktorá škole umožňuje jej kvalitné fungovanie, spolupráca Radou školy pri Základnej 

umeleckej škole Márie Hemerkovej a inými organizáciami – Konzervatórium, MŠ,  ZŠ, 

CVČ v Košiciach radí školu medzi najlepšie na Slovensku a predurčuje jej smerovanie. 

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 so slovenským klaviristom Ivanom 

Šillerom a organizačným tímom ISCM NEW MUSIC FOR KIDS&TEENS, aj s inými 

organizáciami, ktoré nás v priebehu roka oslovujú s požiadavkami kultúrneho programu. 

Spolupráca 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 pre školu neoceniteľná.  

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 

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 

výchovno-vzdelávacom 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. 75 popredných umiestnení priniesli v tomto 

školskom roku žiaci školy z 20 súťaží a festivalov, pripravili sme XIV. ročník Medzinárodnej 

klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice, v realizácii je príprava jubilejného XV. ročníka 

súťaže. 

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 smerujeme k tomu, aby prichádzali do školy s radosťou. Pre našu prácu veľmi 

dôležitá a potrebná spolupráca s rodičmi, založená na vzájomnej dôvere a rešpekte. 

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach patrí nielen medzi najväčšie 

jednoodborové školy na Slovensku ale svojou prácou a výsledkami sa zaradila medzi 

najlepšie základné umelecké školy na Slovensku a vďaka organizácii Medzinárodnej klavírnej 

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

svete.  

 

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

dieťaťa. 

 
Dátum a čas hodnotiacej porady:  30. júna 2015 o 9,00 hod. 

 

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ Márie Hemerkovej: 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015 zachytáva bohatú 

umeleckú činnosť našej školy, podujatia a aktivity, medzi ktoré radíme interné, verejné, 

tematické koncerty, prezentácie žiakov na mimoriadnych koncertoch a súťažiach v rámci 

celého Slovenska, kde žiaci dosahujú pozoruhodné výsledky.  

 

Škola funguje pod vedením p. riaditeľky Jany Fričovej DiS. art.  a jej dvoch zástupkýň Lucie 

Kalinovej DiS. art. a Anny Žitvovej DiS. art.. Kolektív tvoria a chod školy zabezpečujú 

pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci.  

 

ZUŠ Márie Hemerkovej aj v školskom roku 2014/2015 podporila a rozvíjala projekt Nadácie 

HB Reavis – VIRTUOSO, do ktorého sú zapojení najtalentovanejší žiaci sláčikového 

oddelenia a tvoria tak súčasť mozaiky celoslovenského národného mládežníckeho orchestra 

pod vedením Mgr. art. Igora Dohoviča, PhD, ktorý je zároveň dirigentom nášho školského 

mládežníckeho orchestra Musica Iuvenalis, s ktorým dosahuje vynikajúce výsledky doma 

i v zahraničí. Mimoriadnym podujatím je organizácia Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra 

Toperczera. 

 

Rada školy schvaľuje túto správu o výchovno-vzdelávacej činnosti bez pripomienok. 

                                                                                                                                                                                                          

      
                                                                   Mgr. Karla Grejtáková 

                      predsedníčka Rady školy 

 

  

         

   Jana Fričová, DiS. art. 

                           riaditeľka školy 

Dátum: 30.07.2015        



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 2014/2015 

Bod 3. Prehľad o súťažiach 

P. 

č. 

Názov súťaže Súťaž Laureát 

súťaže 

1. miesto 2. 

miesto 

3. 

miesto 

zlaté 

 pásmo 

strieborné 

 pásmo 

bronzové  

pásmo 

1 Spev bez hraníc celomestská  2 1 1    

2 Mladí klaviristi - Bratislava celoslovenská    1    

3 Violončelová jeseň – Modra celoslovenská       3 

4 Čarovná flauta - Nižná na Orave celoslovenská  2 4 1    

5 Musica Camerata Ján Albrecht   Bratislava celoslovenská     1 1  

6 Dni Miloša Ruppeldta – Bratislava celoslovenská  2 2     

7 Hnúšťanský akord – Spišská Nová Ves krajská    3    

8 Gitarová súťaž – Bojnice celoslovenská     2 2  

9 Mladý violončelista Slovenska - Kežmarok celoslovenská        

10 Súťažná prehliadka v hre na sláčik.  

nástrojoch - ZUŠ Bernolákova Košice 
krajská 1    3  2 

11 Zahrajže nám píšťalôčka – Nové Zámky celoslovenská 1 4      

12 
Zahrajže nám píšťalôčka – Nové Zámky 

Komorná hra 

celoslovenská 
 4      

13 
DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL JÁNA 

CIKKERA 

celoslovenská 
    2 4  

14 SCHNEIDEROVA TRNAVA celoslovenská     3 1  

15 Celoslovenská súťaž v hre na saxofón celoslovenská      1 1 



Stará Ľubovňa 

P. 

č. 

Názov súťaže Súťaž Laureát 

súťaže 
1. miesto 

2. 

miesto 

3. 

miesto 

zlaté 

pásmo 

strieborné 

pásmo 

bronzové 

pásmo 

16 
Hudobný festival Ivana Ballu medzinárodná  1      

17 
TALENTY PRE SLOVENSKO 

Dolný Kubín 
celoslovenská     1 3 1 

18 
Piano v modernom rytme - Bojnice celoslovenská     1   

19 Nitrianská lutna  celoslovenská  4 3 2    

20 Gelnický kľúč regionálna     3 1  

SPOLU 2 19 10 8 16 13 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

SÚŤAŽE, FESTIVALY A PREHLIADKY 

V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 
 

 

Spev bez hraníc 17. – 19. 10. 2014 
8. ročník celomestskej speváckej súťaže 

 

1. miesto 

I. kategória  

Janka Kormanová (Mgr. Katarína Jusková) 

II. kategória 

Stanislava Džubáková (Mgr. Katarína Jusková)  

 

          2. miesto 

 
            II. kategória 

  Alexandra Pástorová (Mgr. Katarína Jusková)   Celoslovenské 

  

         3. miesto 

 
          VI. kategória 

  Ján Gofus (Mgr. Katarína Jusková) 

 

 

MUSICA CAMERATA Ján Albrecht  14. – 15. 10. 2014 
5. ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre 

Zlaté  pásmo 

II. kategória 

Terézia Füleová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková 

Zdislava Lukášová – zobcová flauta (Mgr. Jana Santovjáková) 

Laura Baníková – klavír ( Judita Barthová 

 

Strieborné pásmo 

III. kategória 

Dávid Chovanec – husle (Mgr. Lucia Lovašová) 

René Bilič – gitara (Mgr. Adriana Kubrická) 

 

 

Violončelová jeseň – Modra 19. - 22. 11. 2014 
celoslovenská violončelová súťaž 

 

Bronzové pásmo 

 

II. kategória 

Jakub Kukura (uč. Mária Čepčániová) 

 

 



 

III. kategória 

Matúš Samuel Trifán (uč. Mária Čepčániová) 

IV. kategória 

Lucia Benková (uč. Mária Čepčán 

iová) 

Mladí klaviristi – Bratislava 12. – 13. 11. 2014 
celoslovenská súťaž základných umeleckých škôl v hre na klavíri 

 

3. miesto 
 

VII. kategória 

Branislav Beke (uč. Jarmila Stašíková) 

 

 

Čarovná flauta  - Nižná na Orave 19. - 21. 11. 2013 
celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch 

   

1. miesto 

 
I. kategória 

Sofia Fuseková (uč. Daniela Popovičová) 

 
V. B kategória - zobcová flauta 

Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková) 
   

2. miesto 

I. kategória - zobcová flauta 

Tatiana Urbanová (uč. Magdaléna Rizmanová) 

V. A kategória - zobcová flauta 

Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková) 

II. kategória - zobcová flauta 

Karolína Jakubišinová (Mgr. Helena Kundraciková) 

V. B kategória - zobcová flauta 

Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová) 

3. miesto 

II. kategória - zobcová flauta 

Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková) 

Čestné uznanie 

 
I. kategória 

Ida Eštóková  (uč. Magdaléna Rizmanová) 

 

III. kategória 

Bronislava Halecká (uč. Magdaléna Rizmanová) 

 



Dni Miloša Ruppeldta – Bratislava 1. – 3. 12. 2014 
súťaž v hre na dychové nástroje 

 

1. miesto a cena za najlepší umelecký prejav 

 

III. kategória 

Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

 

2. miesto a cena za interpretáciu skladby Honc. Bastková: Pilgrim 

 

III. kategória 

Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

2. miesto 

 

II. kategória 

Júlia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

Čestné uznanie 

 

II. kategória 

Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

 

Hnúšťanský akord 19. 2. 2015 
Krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka v Spišskej Novej Vsi 

 

3. miesto 

kategória B 

Karolína Jakubišinová (Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.) 

Kristína Nagyová(Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.) 

Soňa Tirpáková (Mgr. Lucia Jenčová, DiS. art.) 

Zahrajže nám, píšťalôčka – Nové Zámky 18. – 20. 3. 2015 
celoslovenská súťaž v hre na zobcovú flauta 

 

Zlaté pásmo a Laureát súťaže sólovej hry 

 
D kategória – 1. miesto 

Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

Zlaté pásmo  - 1. miesto v kategórii 

 

A kategória  

Tatiana Urbanová (Magdaléna Rizmanová) 

 

C kategória 

Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

E kategória  

Veronika Mattová (uč. Daniela Popovičová) 

 

 

 

 



Zlaté pásmo   

 

A kategória 

Ida Eštóková (Magdaléna Rizmanová) 

Sofia Fuseková (uč. Daniela Popovičová) 

 

B kategória 

Bronislava Halecká (Magdaléna Rizmanová) 

Karolína Jakubišinová (Mgr. Helena Kundraciková) 

Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

D kategória 

Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

 

Zahrajže nám píšťalôčka – Nové Zámky 18. – 20. 3. 2015 
celoslovenská súťaž v hre na zobcovú flauta – komorná hra 

 

Zlaté pásmo a 1. miesto v kategórii 

 

A kategória 

Tatiana Urbanová (Magdaléna Rizmanová) 

Ida Eštóková 

 

B kategória 

Tatiana Urbanová (Magdaléna Rizmanová) 

Ida Eštóková 

Bronislava Halecká 

 

C kategória 

Laura Mišeková (Mgr. Jana Santovjáková) 

Júlia Sofia Hadbavná 

 

D kategória 

Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková) 

Zdislava Lukášová 

 

Gitarová súťaž Bojnice 26. – 27. 3. 2015 
celoslovenská gitarová súťaž 

 

Zlaté pásmo 

 

I. kategória 

Anna Mária Veres (MgA. Jozef Haluza) 

 

II. kategória 

Benedikt Lukáš ( Mgr. Adriana Kubrická, MgA. Jozef Haluza) 

 

Strieborné pásmo 

 

II. kategória 

Lucia Ploščicová (MgA. Jozef Haluza) 

Simona Gibalová (uč. Iveta Susová) 

 

 

 

 



Krajská súťažná prehliadka v hre na sláčikové nástroje 1.4.2015 
ZUŠ Bernolákova  Košice 

 

Zlaté pásmo a Laureát súťaže 

V. kategória 

Lucia Benková (uč. Mária Čepčániová) 

Zlaté pásmo 

 

I. kategória 

Tatiana Hodoličová (Mgr. Ivana Ondrušková) 

 

II. kategória 

Jakub Kukura (uč. Mária Čepčániová) 

 

III. kategória 

Anastázia Kuffová (Mgr. art. Jana Lattáková) 

 

Bronzové pásmo 

 

II. kategória 

 Žofia Farkašová (Mgr. Ivana Ondrušková) 

 

IV. kategória 

Matúš Samuel Trifán (uč. Mária Čepčániová) 

 

 

Schneiderova Trnava – 16. 4. 2015 
Celoslovenská interpretačná súťaž v hre na klavíri – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského 

Trnava 

 

Zlaté pásmo 

 

3. kategória 

Katarína Planetová (PaedDr. Eva Hrunčáková) 

 

4. kategória 

Anthony Martin (uč. Edita Kovácsová) 

 

 

Schneiderova Trnava – 16. – 17. 4. 2015 
Celoslovenská interpretačná súťaž v hre na husliach – ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského 

Trnava 

Zlaté  pásmo 

II. kategória 
Judita Gajdošová(Mgr. Lucia Lovašová) 

Strieborné pásmo 

I. kategória 

Janka Kormanová (Mgr. Lucia Lovašová) 

 

    

 



DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL JÁNA CIKKERA 24.4.-26.4.2015 
Detská interpretačná súťaž v hre na drevené a plechové dychové nástroje 

 

Zlaté pásmo 

 

II. kategória 

Katarína Teodóra Gajdošová (uč. Mikuláš Popovič) 

Daniel Hančikovský (uč. Mikuláš Popovič) 

 

 

 

Strieborné pásmo 

 

I. kategória 

Anna Halušková ( Mgr. art. Oleksandr Samborskyy) 

Ivor Kovařík (Mgr. art. Oleksandr Samborskyy) 

Bernadeta Gajdošová (Mikuláš Popovič) 

 

III. kategória 

Ján Teodor Gajdoš(Mikuláš Popovič) 

 

 

TALENTY PRE SLOVENSKO – Dolný Kubín 28. – 29. 4. 2015 
Celoslovenská súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch 

 

Zlaté pásmo 

 

I. kategória 

Janka Kormanová (Mgr. Lucia Lovašová) 

 

Strieborné pásmo 

 

I. kategória 

Jakub Kukura (uč. Mária Čepčániová) 

 

II. kategória 

Judita Gajdošová(Mgr. Lucia Lovašová) 

 

III. kategória 

Lucia Benková (uč. Mária Čepčániová) 

 

Bronzové pásmo 

 

III. kategória 

Matúš Samuel Trifán (uč. Mária Čepčániová) 

 

 

Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na saxofón 30.4.2015 
Stará Ľubovňa  

 

Strieborné pásmo 

 

III. kategória 

Viktór Pristaš (uč. Peter Kendereš) 

 

Bronzové pásmo 

 



III. kategória 

Tomáš Kekeňák (uč. Peter Kendereš) 

 

 

Nitrianská lutna – 13. – 15. 5. 2015 
15. ročník celoslovenskej hudobno - interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou  

 

1. miesto 

 

I. kategória 

Ida Eštóková (uč. Magdaléna Rizmanová) 

 

II. kategória 

Bronislava Halecká (uč. Magdaléna Rizmanová) 

Daniel Hančikovský (uč. Mikuláš Popovič) 

 

IV. kategória 

Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

2. miesto 

 

II. kategória 

Katarína Teodóra Gajdošová (uč. Mikuláš Popovič) 

 

III. kategória 

Júlia Sofia Hadbavná (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

V. kategória 

Terézia Füleová (Mgr. Jana Santovjáková) 

 

3. miesto 

 

I. kategória 

Bernadeta Gajdošová (Mikuláš Popovič) 

 

III. kategória 

Ján Teodor Gajdoš(Mikuláš Popovič) 

 

 

Hudobný festival Ivana Ballu 18. – 20. 5. 2015 
20. ročník Medzinárodnej súťaže v hre na klavíri 

 

1. miesto 

 

II. kategória 

Miriam Vatraľová (uč. Ľudmila Fetteriková) 

Lusi Zhao 

 

 

PIANO v modernom rytme Bojnice 29.5.2015 
Celoslovenskú klavírnu súťaž  modernej - populárnej hudby pre žiakov základných umeleckých 

škôl 

 
Zlaté pásmo 

 
III. kategória 

Veronika Angelovičová( PaedDr. Eva Hrunčáková) 



 

Gelnický kľúč 2014 30. 5. 2014 
Festival komornej hudby, ZUŠ v Gelnici 

 

 

Zlaté pásmo a Gelnický kľúč 

 

Duo 

Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková) 

Terézia Füleová 

 

Zlaté pásmo a cena poroty 

 

Duo 

Ida Eštóková (uč. Magdaléna Rizmanová) 

Bronislava Halecká  

 

Zlaté pásmo 

Trio 

Zdislava Lukášová (Mgr. Jana Santovjáková) 

Terézia Füleová 

Laura Baníková (uč. Judita Barthová) 

 

 

Strieborné pásmo 

Ida Eštóková (uč. Magdaléna Rizmanová) 

Bronislava Halecká  

Urbanová Tatiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

 
ZÁKLADNÁ  UMELECKÁ  ŠKOLA  MÁRIE   HEMERKOVEJ HLAVNÁ  68, 

040 01, KOŠICE  
 

 
 
 

HODNOTIACA  PEDAGOGICKÁ  RADA   

30. júna 2015 o 09,00 hod. 

 

 

Interné koncerty: 37  
 

Interný absolventský koncert: 1 
 

Interné koncerty absolventov ISCED 1B: 2  

 

Vianočné koncerty: 10 
školský benefičný verejný 1 16.12.2014 

školský 2 

triedny 3  /A. Žitvová + J. Fričová + L. Kalinová, D. Andrejkovičová,  

J. Barthová/ 

MŠ Juhoslovanská 2, MŠ Obrancov mieru 2 

      

 Triedny koncert: 6 /1 Gitarový - Mgr. A. Kubrická, Mgr. L. Sotáková, M. Hoza, J. Šandrik      1D. 

Andrejkovičová, 1 A. Czimová, 2 A. Kmecová, 1 E. Kovácsová/ 

 

Koncert pre MŠ 1 (Ovručská) 

 

Tematické koncerty: 6 (Hudobná cukráreň, Barok, Béla Bartók pre deti, Deti (nielen) deťom v Caffé 

Cathedral, Romantic moments – autorský večer Konstatin Boros, Filmová hudba) 

 

Verejný žiacky koncert: 6 (Mikulášsky – DU 18.12.2014, Talenty mesta a Richard Rikkon – DU 

10.02.2015, Jarný –– DU 23.03.2015, Koncert ku Dňu matiek - Kunsthalle 05.05.2015, Hudobný kolotoč 

v rámci 7. ročníka projektu „Predstavujeme košické talenty“ Historická radnica 20.05.2015, Verejný 

absolventský koncert 09.06.2015) 

 

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2015  23.-26.4.2015 

 

Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci cyklu Portréty 1 (5 čísel) 

Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci 2. ročníka Festivalu ZUŠ 1 (6 čísel) 

Vystúpenie na spoločnom koncerte v rámci Galakoncertu umeleckých škôl 1 (2 čísla) 

Concert for Petrof – uvedenie nového klavíta za účasti primátora mesta Richarda Rašiho  1 (3 

čísla)   

Koncert bývalých žiakov klavírny recitál /Martina Kudlovská a Gabriela Fahnenstiel Nemecko 1 
  

Školský koncert Portréty 1 

 

Koncert na nádvorí Hudobnej knižnice Jána Bocatia 1 (uč. M. Rizmanová) 

 

Mikulášska a Vianočná gitariáda 2. ročník: 2 (MgA. J. Haluza) 

 

Gitarový maratón 3 (MgA. J. Haluza) 

 

Školská gitarová prehliadka 1 (uč. I. Susová) 

Spoločný akordeónov koncert pre ZUŠ 1 (G. Baxová) 



 

Koncert žiaka A. Kokuľu 1 

 

Projekt We are here 3 – grafické čítanie partitúr – spoločné koncerty v Košiciach, Prešove a Sabinove  

 

Koncert žiakov v Primacionálnom paláci v Bratislave v rámci Dní Miloša Ruppeldta 1 (Mgr. J. 

Santovjáková) 

 

Projekt Súznenie v Martine v rámci Turčianskych folklórnych slávností 1 
(Mgr. J. Santovjáková) 

 

Kultúrne brigády: 20  
 

Musica Iuvenalis:  
 

September 2014 

1.9.  – Koncert pre MČ KE - KVP 

15.9. - Koncert pre NAPS Bratislava 

20.9. – Koncert pre p. Vattai Košice 

Október  2014 

4.10. – Koncert pre MMM 

10.10. – Koncert festival Viva il canto Poľsko 

26.10. – Koncert Jesenná harmónia – Progress promotions 

28.10.-  Koncert pre verejnú knižnicu 

28.10. – Koncert pre Český spolek – Biblické pisně 

November 2014 

7.11.-Koncert pre MČ KE - Západ 

9.11.- Koncert pre mesto – Sakrálny festival 

24.11. – Krst CD 

26.11. – Koncert pre Český spolek – Stará Ľubovňa 

28.11.-Koncert pre gymnázium GTA 

29.11. – Koncert pre zbor Karpaty 

December 2014 

5.12. – Koncert pre Vojčík a partners 

10.12. – Koncert pre Klub y Košíc 

14.12. – Koncert pre Český spolek 

14.12. – Vianočný koncert pre mesto 

15.12. – Vianočný koncert orchestra 

16.12.- Koncert pre Detskú nemocnicu 

16.-18.12. – Koncerty pre Konzervatórium Košice 

Január 2015 

3.1. – Koncert 50. výročie 

17.1. – Koncert pre zbor Karpaty 

31.1. – Koncert pre ples Hilton 

Február 2015 

6.2. – Ples v dome umenia 

7.2. – Ples v IT Valley 

10.2. – Talenty s Rikkonom 

13.2. – Ples nemocnica Šaca 

Marec 2015 

15.3. – Koncert pre mesto vysoké Tatry 

23.3. – Verejný koncert pre ZUŠ  

26.3. – Koncert pre Gymnázium Pošto 

Apríl 2015 

9.4. – Koncert pre Ness 

14.4. – Koncert Prešov 

25.4. – Koncert v Dome umenia – Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera 

27.4. – Koncert pre väznicu Šaca 



Máj 2015 

7.5. – Koncert pre mesto  

21.5. – Koncert pre nemocnicu Šaca 

22.5. – Koncert pre Krásna nad Hornádom 

26. 5. – Koncert pre MČ Západ 

Jún 2015 

9.6.- Absolventské koncerty 

25.6. – 5.7. – Festival Šengenský poludník – 20 koncertov 

26.6. – Koncert pre mesto Svit 

28.6. – Svinica – koncert v spolupráci s Českým spolkom 

Júl  2015 

29.7.-12.8. – zájazd Francúzsko 

 

Deň otvorených dverí na elokovanom pracovisku ZŠ Belehradská 1 

 

Súťaže a festivaly: 20 
Spev bez hraníc Košice – celomestská – 17.-19.10.2014 

Musica Camerata Ján Albrecht Bratislava – celoslovenská – 14.-15.11.2014 

Violončelová jeseň Modra – celoslovenská – 19.-22.11.2014 

Spevácka súťaž R. Petráka Žilina – celoslovenská – 21.-23.11.2014 

Mladí klaviristi Bratislava – celoslovenská 12.-13.11.2014 

Čarovná flauta Nižná 19.-21.11.2014 

Dni Miloša Ruppeldta Bratislava – celoslovenská – 01.-03.12.2014 

Hnúšťanský akord Spišská Nová ves –  krajská – 19.02.2015  

Zahrajže nám, píšťalôčka Nové Zámky – celoslovenská – 18.-20.03.2015 

Gitarová súťaž Bojnice – celoslovenská – 26.-27.03.2015 

Mladý violončelista Kežmarok – celoslovenská 

Krajská súťažná prehliadka v hre na sláčikové nástroje – ZUŠ Bernolákova – 01.04.2015 

Schneiderova Trnava – celoslovenská 16.-17.04.2015 

Detský hudobný festival Jána Cikkera Banská Bystrica – celoslovenský – 24.-26.04.2015 

Talenty pre Slovensko Dolný Kubín – celoslovenská – 28.-29.04.2015 

Celoslovenská prehliadka v hre na saxofón Stará Ľubovňa – 30.04.2015 

Nitrianska lutna – celoslovenská – 13.-15.05.2015 

Hudobný festival Ivana Ballu – medzinárodný – 18.-20.05.2015 

Piano v modernom rytme Bojnice – celoslovenská – 29.05.2015 

Gelnický kľúč – regionálna – 30.05.2015 

 

Projekt: Virtuoso – sláčikové oddelenie: 6  
6 koncertov v rámci NMO Virtuoso - Bratislava + nahrávanie CD, Varšava, Žilina, Námestovo, Starý 

Smokovec) 

 

Sústredenie: 6 (NMO Virtuoso) 

 

Celomestský metodický deň – psychologická prednáška o zvládaní stresu a trémy 03.02.2015  

 

Školenie na 1. pomoc Falck 1 /preškolení 15 pedagogickí zamestnanci školy/ 

 

Podrobne hodnotené všetky vyššie spomínané podujatia boli na pracovných poradách školy, 

komplexná činnosť školy bola hodnotená na polročnej a koncoročnej hodnotiacej pedagogickej 

rade vedúcimi PK všetkých oddelení. 

 

Výsledky súťaží a činnosť školy sú podrobne spracované v školskej dokumentácii a na webovom 

sídle školy. 

  Jana Fričová 

    Stav k 30.06.2015                                      riaditeľka školy 

 

 

 



 

Príloha č. 4 
 

XIV. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice 

2015 
 

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice, ktorá v tomto roku slávi svoje 22. výročie 

od založenia (1993), úspešne vstúpila do XIV. ročníka. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky a organizátorom Základná umelecká škola Márie 

Hemerkovej na Hlavnej 68 v Košiciach. Je to jediná medzinárodná súťaž pre mladých klaviristov do 17 

rokov (od XIII. ročníka pribudla 4. veková kategória do 17 rokov) na Slovensku, ktorá prebieha v štyroch 

vekových kategóriách – do 11, do 13, do 15 a do 17 rokov v dvoch kolách, záštitu nad ňou opäť prevzal 

primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.  

 

XIV. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2015 sa konal v dňoch 23.-26. apríla 2015  
v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej /1. a 2. kategória/ a vo Veľkom štúdiu 

Štúdia rozhlasu a televízie Slovenska Košice /3. a 4.  kategória/.  

 

Do súťaže sa prihlásilo 52 detí a z 15 štátov Európy a Ázie (Bielorusko, Bulharsko, Čína, Chorvátsko, 

Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Taliansko, 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 2. kategórie/, 

Peter Toperczer – Česká republika /umelecký riaditeľ súťaže/, Viktorija Hanžlíková Kraf – Rusko, 

Melánia Hermanová - Slovensko, Mayuko Takine – Japonsko René Adámek – Česká republika /predseda 

poroty 3. a 4. kategórie/, Marian Sobula – Poľsko,  Mária Dravecká – Slovensko, Éva Csipkay - 

Maďarsko, Venceslava 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 Roman Andriyovich Fedyurko z Ukrajiny, druhé miesto získala Una 

Miljuš zo Srbska, na treťom mieste sa umiestnil Alessandro Dipaola z Talianska, štvrté miesto získal 

Matsvei Liapich z Bieloruska, piate miesto Ilinka Dimitrova Petrova z Bulharska.  Čestné uznania 

porota udelila Alexandrovovi Adamovi Blaźelonisovi z Poľska, Ilyyovi Oleksandrovichovi 

Kalashnikovovi z Ukrajiny, Natalii Monike Maj z Poľska a Nikol Alegavne Rogatnikovej 

z Bieloruska. 

Víťazom 2. kategórie sa stal Riccardo Martinelli z Talianska, na druhom mieste sa umiestnila  Valeriya 

Aleksandrova Vasilenko z Bulharska, na treťom mieste sa umiestnil  Dávid Fančovič zo Slovenska, 

štvrté miesto získal Sergej Cavič zo Srbska, piate miesto Viktor Nikolajevič Stefanenka z Bieloruska. 

Čestné uznania porota udelila Piotrovi Lukaszovi Orlowovi z Poľska, Vaive Mitkuté z Litvy, 

Anastasiy Aliksandravne Petushkovej z Bieloruska a Júlii Bakos z Maďarska. 

V 3. kategórii zvíťazil Alexa Jankovič zo Srbska, druhé miesto obsadila Angelina Andreevna 

Kuznetcova z Ruska, a na treťom mieste sa umiestnil Stanislau Hrynkevich  z Bieloruska, štvrté 

miesto získal Kasparas Mikužis z Litvy, piate miesto Emily Vanessa Hermann z Nemecka. Čestné 

uznanie získal Sani Magnus Kuhn z Nemecka. 

V 4. kategórii zvíťazil Huang Jingzi Čína/Rakúsko, ktorý sa stal absolútnym víťazom súťaže a porota 

ho označila za geniálny talent, prirovnávaný k Marte Argerich, Krystianovi . Zimermanovi či Jevgenijovi 

Kissinovi v dobách ich začiatkov, na druhom mieste sa umiestnil Marvin Pechcer z Nemecka, tretie 

miesto získal Balázs Fazekaš zo Slovenska/Košice, štvrté miesto obsadil Velimir Vladimirov Kiosev 

z Bulharska, piate miesto Malgorzata Sylvia Kruczek z Poľska.  

Finančné ocenenie a vecné ceny získali prvé tri miesta v každej kategórii, súťažiaci na štvrtom a piatom 

mieste v každej kategórii získali vecné ceny.  

 

 



 

Ďalšie ocenenia: 

 

- Cenu riaditeľa Štátnej filharmónie Košice získal Riccardo Martinelli z Talianska,  

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

Muzikanti s gajdošom z cyklu Preletel sokol získal Dávid Fančovič zo Slovenska /Bratislava/. 

Túto skladbu hral aj na koncerte víťazov. 

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

získal Alexa Jankovič zo Srbska, 

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

Fazekaš zo Slovenska /Košice/, 

- Cenu primátora mesta Košice, pre najmladšieho účastníka získala Stella Mária Bachledová 

zo Slovenska /Bratislava/, 

- Cenu firmy Petrof – návštevu a obhliadku firmy Petrof s možnosťou zahrať si na koncertných 

grand klavíroch získali Balázs Fazekaš, Dorota Molčanová a Dávid Fančovič zo Slovenska 

/Košice, Bratislava/. 

 

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

sú Balázs Fazekaš Slovensko, Marvin Pechcer Nemecko, Alexa Jankovič zo Srbska, Angelina 

Andrejevna Kuznetcova z Ruska a víťaz ceny EMCY Huang Jingzi Čína/Rakúsko. 

 

Sprievodnou akciou Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice 2015 bol koncert laureátky X. ročníka súťaže 

z roku 2007 Báry Valentovej Handzušovej z Českej republiky. Na koncerte účinkoval tiež školský 

orchester Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej – Musica Iuvenalis pod dirigentskou taktovkou 

Mgr. art. Igora Dohoviča, PhD. Odzneli diela L. van Beethovena, F. Chopina, J. Sibelia a B. Brittna. 

 

Vyvrcholením Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice bol Koncert víťazov XIV. 

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 2015 si opäť udržala vysokú profesionálnu úroveň, 

ohlasy odbornej i laickej verejnosti sú mimoriadne pozitívne. Za 22 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.  

 

 

V Košiciach, 27.apríla 2015 

 

 

Jana Fričová 

     riaditeľka ZUŠ Márie Hemerkovej 

  predsedníčka odbornej komisie MKSPT 

 

 
 


