SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2009/2010
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 Márie Hemerkovej v Košiciach vypracovalo nasledujúcu
správu.

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

fax : 055/622 74 31

e-mail : zus.hemerkovej@stonline.sk

Webová stránka školy : www.zuske.sk
Zriaďovateľ školy: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Vedenie školy:
meno
Riaditeľ
ZRŠ
ZRŠ
Hospodárka školy

Jana Fričová
Lucia Kalinová
Anna Žitvová
Margita Jamnická

Údaje o Rade školy a poradných orgánoch
Rada školy:

telefón

e-mail

0911151785

mks.zus.ke@stonline.sk
6225781 kl.23 kaliluca@gmail.com
6225781 kl.24 annazitvova@gmail.com
6225781 kl.21 zus.hemerkovej@stonline.sk

Meno a priezvisko

Predseda:
Členovia Rady školy za:
pedagogických zamestnancov
ostatní zamestnanci školy
zástupcovia rodičov

Jarmila Stašíková /pedagogický zamestnanec/

zástupcovia zriaďovateľa
riaditeľ Konzervatória Košice

Mgr. Helena Jeníková
MgA. Bartolomej Buráš

poslanci

Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
Mgr. Ľubica Blaškovičová

Mgr. Martin Bolf
MVDr. Margita Jamnická
Ing. Peter Beke
Ing. Andrea Tirčová
Alena Benková

PK školy:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Názov PK
PK klavír
PK sláčikových
nástrojov
PK dychových a bicích
nástrojov
PK gitarovej hry
PK akordeónového
oddelenia a keyboard
PK speváckeho
oddelenia
PK hudobnoteoretických predmetov

predseda

zastúpenie predmetov

Jarmila Stašíková
Ľudmila Fetteriková
Mgr. Ivana Ondrušková, Dis.
art.

klavír
husle, viola, violončelo, kontrabas

Iveta Susová

zobcová flauta, priečna flauta, hoboj,
klarinet, trúbka, saxofón, lesný roh,
trombón, bicie nástroje
gitara

Gabriela Baxová

akordeón, keyboard

Mgr. Katarína Jusková

spev

Mgr. Jana Santovjáková

hudobná náuka, prípravné štúdium

Peter Kendereš

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30. 6. 2010
Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch

• Počet žiakov spolu : 982

z toho počet žiakov v HO : 982
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

• Počet žiakov v prípravnom štúdiu : 71

z toho

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

• Počet žiakov v základnom štúdiu : 803

z toho

počet žiakov v HO : 803
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

• Počet žiakov v rozšírenom štúdiu : 0

z toho

počet žiakov v HO : 0
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

• Počet žiakov v štúdiu pre dospelých : 108

z toho

počet žiakov v HO : 108
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

Údaje o počte zapísaných žiakov v školskom roku 2009/2010
-

Počet žiakov spolu : 1019

z toho počet žiakov v HO : 1019
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v prípravnom štúdiu : 72

z toho počet žiakov v HO : 72
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v základnom štúdiu : 820

z toho počet žiakov v HO : 820
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v rozšírenom štúdiu : 0

z toho počet žiakov v HO : 0
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých : 127

z toho počet žiakov v HO : 127
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

Údaje o počte absolventov
-

Počet žiakov spolu : 97

z toho

počet žiakov v HO : 97
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

-

Počet žiakov v základnom štúdiu : 92

z toho

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

-

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých : 5

z toho

počet žiakov v HO : 5
počet žiakov v VO :
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO :

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Odbory

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Počet
absolventov

LDO

počet
821
---

počet
87
---

počet
0
---

počet
3
---

počet
97
---

TO
VO
Spolu:

----821

----87

----0

----3

----97

HO

4. Zoznam študijných odborov: 1 hudobný
5. Údaje o zamestnancoch školy:
5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy
a) pracovný pomer
pracovný
pomer

TPP
DPP
znížený úväzok

ZPS
civilná služba
na dohodu

fyzický počet
pedagog.
nepedagog.
59
7
8
2
16
8
2
-----------

prepočítaný počet
pedagog.
nepedagog.
56,6
5,05
5,07
0,8
16
8
2
-----------

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov: /príloha č. 3/
počet

nekvalifikovaných
kvalifikovaných
spolu
učiteľov
0
67
67
uvádzaných začínajúcich pedagogických
3
3
zamestnancov do praxe:
Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia: 0
spolu počet pedagógov – študujúcich:
5
5
špecial. inovačné štúdium
0
0
špecial. kvalifik. štúdium
2
2-študujú ďalší nástroj na
SUŠ
vysokoškolské pedagogické
1
1
vysokoškolské umelecké
1
1
vysokoškolské nepedagogické
1
1

Riadiaci zamestnanci:
Štúdium
PVVPZ
RŠ
ZRŠ
ZRŠ

ukončené
2007

2007
2009

prebieha

-------

nezaradený

-------

5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy

začiatok
2004
2004
2007

ukončenie
2007
2007
2009

má podanú
prihlášku od
-------

a) správni zamestnanci:

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

počet
fyzický
1
1
1
1
3
1
1
9

počet
prepoč.
1
0,5
0,75
0,8
2,25
0,3
0,25
5,85

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

ak DPP a dohoda
prac. pomer ukončený
k ....
--k 30.06.
------k 30.06.
-----

6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy : /príloha č. 3/
a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 3
b) počet pedagógov zapojených do kontinuálneho vzdelávanie : 30
c) počet a druh kontinuálneho vzdelávania, do ktorých sú zapojení pedagogickí zamestnanci:

- projekt z Európskej únie v spolupráci s OZ Ťahanovská nota - vyškolenie pedagógov v tzv.
„mäkkých zručnostiach“ – akreditované vzdelávanie
d) počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové vzdelávacie podujatia: 72 /viď príloha č. 3/

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Viď prílohy č. 1, 2, 4

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika
Dlhodobým projektom školy je Medzinárodná klavírna súťaž Košice. XII. ročník súťaže prebehne
07.-10. apríla 2011 pod záštitou primátora mesta Košice.
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach sa zapojila so súhlasom zriaďovateľa aj do
projektu z Európskej únie, financovaného cez Sociálnu implementačnú agentúru (operačný program
Zamestnanosť a Sociálna inklúzia) - výzva č. *DOP - SIA - 2009/4.1.3/01*.
95% nákladov financuje EÚ a Štátny rozpočet SR, 5% nákladov spolufinancuje OZ Ťahanovská nota.
Projekt je spoločný pre OZ Ťahanovská nota v spolupráci so ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach a ide o
vyškolenie
60
učiteľov
v
tzv.
"mäkkých
zručnostiach."
Projekt je naplánovaný cca na 1,5 roka, takmer všetky školenia by mali byť akreditované.

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku 2009/2010
V školskom roku 2009/2010 nebola na škole žiadna inšpekčná činnosť.

10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola sídli v prenajatých priestoroch od Správy majetku mesta Košice, s. r. o. v centre mesta na
Hlavnej ulici č. 68 na troch poschodiach traktu A, výmera kancelárskych priestorov 1.229,50 m2 + spoločné
priestory 432,42 m2, spolu výmera: 1.661.92 m2.
Na škole je koncertná sála, 36 učební (z toho v 3 je aj pracovňa riaditeľky školy a 2 zástupkýň), 2
teoretické učebne, zborovňa, 4 kabinety nástrojov a knižníc, 2 pracovne (hospodárka a PaM), vrátnica,
denná miestnosť upratovačiek, sklad - školník, registratúra spisov.

ZUŠ M. Hemerkovej má v Košiciach aj tri alokované pracoviská, kde vyučovalo 10 učiteľov: na sídlisku
Ťahanovce: ZŠ Belehradská 21 (7 učiteľov), ZŠ Bruselská 18 – Viedenská (2 učiteľky) a na sídlisku
Podhradová: ZŠ Polianska 1 (1 učiteľka).
Všetky učebne sú vhodné na vyučovanie príslušného predmetu a sú aj plne využité. Hudobné nástroje a
notový materiál sa priebežne podľa potreby zakupovali z finančných prostriedkov Občianskeho združenia
rodičov a priateľov hudby a umenia pri ZUŠ Márie Hemerkovej, resp. koncom roka 2009 zo školných
príspevkov. Drobné opravy a údržbu školských priestorov (maľovanie) zabezpečujeme z vlastných
prostriedkov. Na škole využívajú počítače a internet: vedenie školy a administratíva, 1 počítač je k
dispozícii pre učiteľov v zborovni, 2 počítače pre žiakov a dataprojektor v 2 teoretických triedach, kde sa
využíva IKT.

11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
spojenú s hmotným zabezpečením školy od
rodičov a i. v €

Finančné prostriedky od zriaďovateľa v €
1. – 8. mesiac 2009

493,270,14

9. – 12. mesiac 2009

1. – 6. mesiac 2010

245.426,42

374.146,00

Spolu dotácia finančných prostriedkov za rok 2009:
Spolu dotácia finančných prostriedkov 1.-6. 2010:

Rok 2009

1. – 6. mesiac 2010

Školné: 104.502,49
Dobropis 6.043,54
Vratka DDS: 3,32
SPOLU: 110.549,36

Školné: 65.234,76
Dobropisy: 7.469,73
SPOLU: 72.704,49

849.183,85 €
434.746,00 €

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
materiálne vybavenie
s činnosťou školy v €
potrebné pre školu v €

Spolu:
Iné: iné fin. prostr. získané
podľa osobitných predpisov v €

9. – 12. mesiac
2009

1. – 6. mesiac
2010

9. – 12. mesiac
2009

1. – 6. mesiac
2010

9. – 12. mesiac
2009

1. – 6. mesiac
2010

21.783,42

42.356,74

4.137,71

1.472,43

-

-

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej:
- si udržiava vysokú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu,
- vypracováva kvalitný školský vzdelávací program, podľa ktorého pedagógovia školy pracujú,
- skvalitňuje prácu orchestrov, za účelom prípravy čo najkvalitnejšieho dorastu do mládežníckeho
orchestra Musica Iuvenalis, ktorý je veľmi obľúbený medzi žiakmi,
- organizuje Medzinárodnú klavírnu súťaž Košice, ktorej XII. ročník prebehne 07.-10. apríla 2011,
- zapojila sa do projektu EÚ,
- plánuje sa zapojiť sa do projektu ISCM ako spoluorganizátor Festivalu súčasnej hudby v roku 2013,
- 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,
- meno školy si udržiava početnou účasťou na súťažiach a festivaloch získavaním popredných ocenení,

13. SWOT analýza výsledkov školy

1. Silné stránky


























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


 vybudovanie motivačného systému odmeňovania,
 stúpajúci počet žiakov,
 záujem zo strany pedagógov o vyučovanie na škole

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,
nízky záujem žiakov o vyučovanie hudobnej náuky, ktorá je však na ZUŠ povinný predmet,
nedostatok žiakov v dychovom oddelení,
diskriminácia žiakov v súvislosti s novelou Vyhlášky č. 668/2004 Z.z. – nemožnosť štúdia 2
nástrojov

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

4 Ohrozenia











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

14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami
Výborná 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 sa
odráža vo vynikajúcich výsledkoch, ktoré škola dosahuje. Nezastupiteľná je podpora rodičov pri udržaní
kvality našej práce a dosahovaní koncepčných zámerov školy. Členovia OZ pomáhali riešiť materiálne
i organizačné otázky v celoročnej práci školy.
Z finančných prostriedkov OZ tak ako každý rok škola nakupuje nové hudobné nástroje, notový materiál,
vysiela žiakov a pedagógov na súťaže a prehliadky, uhrádza prenájom sály Domu umenia na verejné
koncerty, zabezpečuje ladenie a údržbu hudobných nástrojov a tiež prispieva na každoročný zájazd
absolventov školy do Prahy, zakupuje žiakom školy učebné pomôcky, pamätné predmety a darčeky.
Nemožno opomenúť tiež dobrú a kvalitnú spoluprácu vedenia školy so zriaďovateľom, Radou školy
a inými organizáciami – Konzervatórium, SSŠ, MŠ, ZŠ.

15. Záver
Aj v tomto školskom roku bola činnosť ZUŠ Márie Hemerkovej bohatá na rôzne akcie a aktivity.
Snažili sme sa systematicky plniť plán práce školy a tiež koncepčné zámery rozvoja školy. Mali sme
vytvorené adekvátne personálne aj priestorové podmienky aj vďaka podpore nášho zriaďovateľa - Mesta
Košice, tak ako aj v minulom školskom roku. Našou snahou je získavať nových žiakov, propagovať činnosť
školy na rôznych podujatiach a akciách s cieľom podchytiť a zaujať čo najširšiu vekovú kategóriu detí,
mládeže ale aj dospelých. Medzi dôležité ciele, ktoré sme si vytýčili je však aj súťažná činnosť a koncerty interné, verejné, tematické, výchovné. 57 žiaci školy priniesli v tomto školskom roku popredné ocenenia zo
súťaží a festivalov.
Učitelia našej ZUŠ veľmi cieľavedome, zodpovedne a zanietene pristupujú k práci so žiakmi, sú iniciatívni,
kreatívni a otvorení novým podnetom.
Hudba a umenie majú významný vplyv na rozumové a citové utváranie osobnosti. Tu je naša práca
nezastupiteľná a sme presvedčení o jej opodstatnenosti a zmysluplnosti.

Dátum a čas hodnotiacej porady: 30.06.2010 o 09,00 h

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ:

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o podmienkach a jej výsledkoch za školský rok
2009/2010, ktorá je predložená, je celoročným zhodnotením kvalitatívnej práce školy a mimoškolských
aktivít ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach.
Škola disponuje odborným a flexibilným vedením v osobe pani riaditeľky Jany Fričovej a jej dvoch
zástupkýň - Lucie Kalinovej a Anny Žitvovej a tiež dobrou koordináciou medzi vedením a pedagogickým
zborom učiteľov a následne so zriaďovateľom. Výsledkom sú vynikajúce úspechy našej ZUŠ, ktorej meno
má punc na Slovensku a vďaka koncertom a súťažným aktivitám v iných krajinách má dobré meno
i zahraničí.
Preto v mene Rady školy odporúčam zriaďovateľovi, aby bol naďalej fundovaným podporovateľom
v projektoch, ktoré šíria dobré meno našej školy a vynikajúcimi výsledkami prezentujú aj dobré meno nášho
mesta.
Naša škola je právom hrdá na kvalitu práce s deťmi, mládežou i dospelými, čo dokazujú mnohopočetné
výsledky a vynikajúce hodnotenia našej Základnej umeleckej školy.

....................................................
Jarmila Stašíková
predsedníčka Rady školy
Dátum: Košice 26.08.2010

...............................................................

Jana Fričová
riaditeľka školy

Príloha 1

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Interné koncerty: 41 - v KS školy
Interné absolventské koncerty: 4 - v KS školy /07.06, 08.06., 09.06., 10.06.2010/
Vianočné koncerty: školský – 1 /benefičný/
triedne – 3
pre MŠ – 3
Musica Iuvenalis – 1
Lendak – 1
Novoročný koncert: 1
Tematické koncerty: 7 - /“Haydnov koncert“ – k 200. výročiu skladateľovho úmrtia – 03.12.2009
„Koncert ku dňu učiteľov“ – učiteľský koncert – 29.03.2010
„Pyžamková šou“– 31.03.2010 /benefičný/
„Cesta okolo sveta“ – s VO ZUŠ Irkutská – 13.05.2010
„Koncert tancujúcich hudobníkov“ – 20.05.2010
„Pop – rock – jazz“ 18.06.2010
„Gitarový koncert“ 16.06.2010
„Chopinov koncert“ 17.06.2010
Verejné žiacke koncerty: 5 - /DU-14.12.2009, 23.03.2009, VAK – 14.06.2010
Konzervatórium – 18.12.2009
Historická radnica – 26.05.2010 „Od baroka po rock“
Spoločné koncerty: 3 – Galakoncert v rámci projektu Predstavujeme košické talenty – 28.01.2009 –
Historická radnica
Koncert mladých akordeónistov – spoločný koncert košických ZUŠ a ZUŠ Valaliky
Gitarový koncert – ZUŠ M. Hemerkovej, ZUŠ Jantárová, ZUŠ Bernolákova, Konzervatórium Košice
a Akadémia umení Banská Bystrica – 19.06.2009 – ZUŠ Hlavná 68
Kultúrne brigády: 20
Musica Iuvenalis:
Zájazd Francúzsko – Niort, Paríž /august/
Koncert ku Dňu ústavy pre MČ KE – Západ
Predstavenie opery Bastien a Bastienka v rámci Festivalu Stredoeurópskych divadiel
Koncert pre Ukrajinský konzulát v Prešove
Koncerty v Prahe a Jičíne v spolupráci s Českým spolko
Koncert v rámci Gastrodní v Bardejovských kúpeľoch /september/
koncert pre Východoslovenské múzeum
Koncert v Bratislave v spolupráci s Českým spolkom
Koncert pre Technické múzeum
Koncert pre Vedeckú knižnicu
Koncert pre Hi reklamu
Výchovné koncerty v Prešove /október/
Koncert v rámci Sakrálneho festivalu
Jesenná harmónia – koncert pre Progress production /november/
Koncert pre UNICEF
Vianočný koncert /december/
Koncerty pre Mesto Košice, Hotel Bristol /január/
Koncerty pre SAV, Nemocnicu Šaca, Sociálnu poisťovňu
VK školy, Koncert pre UPJŠ /marec/

Koncerty pre Mesto Košice, Nemocnicu Šaca, Sociálnu poisťovňu /máj/
Festival Šengenský poludník – 22 koncertov /júl/
Nahrávanie a koncert pre Český spolok
Zájazd Francúzsko - mesto Pons, Paríž
Výchovné koncerty: 6 /pre MŠ a ZŠ/
Benefičné koncerty: 3 – 1 tématický, 1 vianočný, 1 v grécko-katolíckom kostole
Koncert Dychového orchestra mladých – k 40. výročiu založenia /účinkujú v ňom aj žiaci našej ZUŠ/
Súťaže: 13
Príloha
Podrobne hodnotené všetky vyššie spomínané podujatia boli na pracovných poradách školy.
Výsledky súťaží sú v školskej dokumentácii a na webstránke školy.
Stav k 30. júnu 2010 za celý školský rok 2009/2010

Príloha 2

PREHĽAD ZÍSKANÝCH OCENENÍ ŽIAKOV ZUŠ MÁRIE HEMERKOVEJ
V KOŠICIACH NA SÚŤAŽIACH
v školskom roku 2009 / 2010

 18.-20.11.2009

Čarovná flauta - Nižná
celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch
LAUREÁT SÚŤAŽE:
1. miesto:

Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)

I. kategória - zobcová flauta
Zdislava Lukášová (uč. Mgr. Jana Santovjáková)
V. A kategória - zobcová flauta
Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)
I. kategória - zobcová flauta
Petra Kovaříková (uč. Mária Macáková)
V. B kategória - zobcová flauta
Ivana Badiarová (uč. Magdaléna Rizmanová)

2. miesto:

3. miesto:

II. kategória - zobcová flauta
Terézia Fűleová (Mgr. Jana Santovjáková)
II. kategória - saxofón
Tomáš Kekeňák (uč. Peter Kendereš)

Čestné uznanie:

II. kategória - zobcová flauta
Teodora Gajdošová (uč. Daniela Popovičová)
II. kategória - saxofón
Viktor Pristaš (uč. Peter Kendereš)
V. kategória - priečna flauta
Lenka Gliganičová (Mgr. Helena Kundraciková)
 27.11.2009

15. ročník Matičnej hudobnej jesene – Košice
Súťažná prehliadka pre žiakov ZUŠ v sólovom speve a v hre na sláčikových nástrojoch

Sólový spev
Zlaté pásmo:
Víťaz kategórie:
Strieborné pásmo:

I. kategória
Stanislava Džubáková (Mgr. Katarína Jusková)
IV. kategória
Mária Hudáková (uč. Svetlana Tomová) víťazkategórie
Mária Arkaiová (uč. Svetlana Tomová
I. kategória
Natália Kičurová (uč. Daniela Popovičová)
Lenka Kollárová (uč. Svetlana Tomová)
Ema Kovalčíková (uč. Liana Theisová)

Sláčikové nástroje
Zlaté pásmo:

I. kategória
Samuel Matúš Trifan

Víťaz kategórie:

II. kategória – víťaz kategórie
Samuel Salzer (Mgr. Ivana Ondrušková, Dis. art.)

IV. kategória - víťaz kategórie
Terézia Šofranková (Mgr. Lucia Lovašová)
Strieborné pásmo: II. kategória
Lucia Benková (uč. Mária Čepčániová)
Lucia Gallová (uč. Alžbeta Czimová)
Matúš Mlich (Mgr. Jana Lattáková)
IV. kategória
Dana Vitkoská (uč. Mária Čepčániová)
Bronzové pásmo: II. kategória
Viktor Ginelli (Mgr. art. Jana Lattáková)
III. kategória
Daniel Benko (uč. Mária Čepčániová)
 26.–27.03.2010
MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA
ZUŠ A. Cígera Kežmarok - celoslovenská súťaž
2. miesto:

II. kategória
Lucia Benková (uč. Mária Čepčániová)

3. miesto:

II. kategória
Matúš Triffan (uč. Miroslav Olšanský)
 09.04.2010

1. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa Kremnica
ZUŠ J. L. Bellu Kremnica – celoslovenská súťaž
LAUREÁT SÚŤAŽE:
IV. kategória
Terézia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
Zlaté pásmo:
II. kategória
Anna Kötelesová (Mgr. art. Jana Lattáková)
Samuel Salzer (Mgr. Ivana Ondrušková Dis. art.)
IV. kategória
Peter Balogh (Mgr. art. Jana Lattáková)
Terézia Šofranková (Mgr. Lucia Lovašová)
Bronzové pásmo
III. kategória
Csenge Petrík (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
Antónia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
 15.04.2010

Krajská klavírna súťažná prehliadka v Spišskej Novej Vsi – 6. ročník
ZUŠ Spišská Nová Ves
Zlaté pásmo:
Víťaz kategórie:

I. kategória
Miriam Vatraľová (uč. Ľudmila Fetteriková)
I. kategória
Branislav Beke (uč. Jarmila Stašíková)

Strieborné pásmo: I. kategória
Martin Mihálik (uč. Hedviga Kenderešová)
II. kategória
František Kochjar (uč. Judita Barthová)
Bronzové pásmo:

II. kategória
Oliver Rácz (uč. Edita Kovácsová)

 22.04.2010

Súťažná prehliadka v hre na saxofón Stará Ľubovňa
ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
1. miesto:
2. miesto:

II. kategória
Tomáš Kekeňák (uč. Peter Kendereš)
II. kategória
Viktor Pristaš (uč. Peter Kendereš)

3. miesto:

I. kategória
Peter Poklemba (uč. Peter Kendereš)
II. kategória
Filip Sabol (uč. Peter Kendereš)

Čestné uznanie:

III. kategória
Lenka Gliganičová (uč. Peter Kendereš)
Zsolt Hireš (uč. Peter Kendereš)

 21.-23.04.2010

Gitarový festival „Giraltovce 2010“
ZUŠ Giraltovce – celoslovenská súťaž
Čestné uznanie:

I. kategória
Dominik Ivanoc (uč. Mgr. Adriana Kubrická)
II. kategória
Dominik Suchý (uč. Iveta Susová)

 05.-07.5.2010

Detský hudobný festival Jána Cikkera v hre na drevené a plechové dychové nástroje –
Banská Bystrica
Zlaté pásmo:

II. kategória
Jana Kiselová (uč. Mikuláš Popovič)

Strieborné pásmo: II. kategória
Michaela Guzanová (uč. Nataša Kötelesová)
 14.-16.05.2010

Talents for Europe Dolný Kubín
14. ročník Medzinárodnej sútaže Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch
4. miesto: III. kategória
Peter Balogh (uč. Mgr. art. Jana Lattáková)
5. miesto:

IV. kategória
Terézia Šofranková (uč. Mgr. Lucia Lovašová)
 19.05.2010

2. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského
ZUŠ Bernolákova, Košice
Strieborné pásmo: I. kategória
Sára Dlugošová (uč. Daniela Popovičová)
 27.-29.05.2010

Piano v modernom rytme „Bojnice 2010“
Zlaté pásmo:

I. kategória - víťaz kategórie

Víťaz kategórie:

Branislav Beke (uč. Jarmila Stašíková)

II. kategória - víťaz kategórie
Kristína Kurucová (uč. Ľudmila Fetteriková)
Strieborné pásmo: III. kategória
Erika Kentošová (uč. Miriam Poklembová)
Bronzové pásmo:

III. kategória
Matthias Frindt (uč. Edita Kovácsová)
IV. kategória
Dáša Židuliaková (uč. Miriam Poklembová)

 28.05.2010

„Gelnický kľúč 2010“
6. ročník Festivalu komornej hudby
Zlaté pásmo:

A 1. kategória

Cena poroty:

Ivana Badiarová
Martina Nižníková (uč. Magdaléna Rizmanová)

Príloha 3

ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
P.
č.
1

Meno učiteľa

vzdelávacia inštitúcia

názov vzdelania

poznámka

Bc. Bandurová
Eva

Katolícka univerzita –
pedagogická fakulta
Ružomberok
Katolícka univerzita –
pedagogická fakulta
Ružomberok
Konzervatórium Košice

učiteľstvo odborných
umeleckých predmetov
klavír
učiteľstvo odborných
umeleckých predmetov
klavír
gitara

štúdium trvá

Katolícka univerzita
Ružomberok
UPJŠ Právnická fakulta

flauta

štúdium
ukončené
štúdium trvá

právo

štúdium trvá

SUŠ Exnárová
SUŠ Exnárová

gitara /ďalší nástroj/
gitara /ďalší nástroj/

štúdium trvá
štúdium trvá

2

Mgr. Marjaková
Marta

3

Meščan Marcel

4

Kötelesová
Nataša
Serenčková
Lucia, Dis. art.
Rácz Imrich
Olšanský
Miroslav

5
6
7

štúdium
ukončené

JEDNORÁZOVÉ PODUJATIA
P.
č.
1
2
3
4
5
6

Názov podujatia
Stredoeurópska hudobná akadémia MEMA
- Poprad
Majstrovské kurzy Flauto dolce
Interpretačné kurzy pre klaviristov
Poprad
EURORCHESTRIES /Šengenský poludník/
Celomestský metodický deň
Gitara – metodický deň

dátum konania
podujatia
03. – 07. 11. 2009

počet
účastníkov
2

07.11.2009
26. – 27.11.2009

1
2

14. - 25.07.2010
01.02.2010
28.04.2010

1
60
6

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice

Príloha 4

PREHĽAD SÚŤAŽÍ V ČÍSLACH
Školský rok 2009 / 2010
Víťaz
P.č.
1
2

Názov súťaže
Čarovná flauta – Nižná - celoslovenská
15. ročník Matičnej hudobnej jesene – Košice - okresná

3

Mladý violončelista Slovenska – Kežmarok - celoskovenská

4

1. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa – Kremnica –
celoslovenská

5
6

Krajská klavírna súťažná prehliadka v Spišskej Novej Vsi
Súťažná prehliadka v hre na saxofón - Stará Ľubovňa - krajská

7

Gitarový festival „Giraltovce 2010“ - medzinárodná

8

Detský hudobný festival Jána Cikkera - Banská Bystrica -

9

celoslovenská
Talents for Europe - Dolný Kubín - medzinárodná

10

2. ročník celoslov. súťaže v sólovom speve P. Dvorského - Košice

11

Piano v modernom rytme „Bojnice 2010“ - celoslovenská

12

„Gelnický kľúč 2010“ - krajská

13

Spev bez hraníc - okresná
SPOLU

Laureát
1

kategórie
•

•

3

•

•

1

•
1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

•

1

•
2

•
7

1.

miesto
2.
3.

Zlaté

pásmo
Strieborné

Bronzové

Čestné

2
•

2
•

3
•

•
6

•
7

•
2

uznanie
3
•

•

1

1

•

•

•

•

4

•

2

•

•

•

•
1

•

•

1

•
2

1
•

1
•

2
•

•
2

•

•

•

•

•

•

2

•

•

•

1

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

1

2

1

2

•

•

•

1

•

•

•

•
3

1
5

•
6

•
14

•
12

•
7

•
9

poznámka

1x 4.miesto
1x 5.
miesto

