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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2020/2021 

 

 

          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 

Adresa školy: Bernolákova 26, Košice 

Telefón: 055/6422224                      e-mail: zusbernolakovake@gmail.com  

Elokované pracoviská (adresa): 

Uherova 11, Košice 

     Rožňavská 10, Košice 

Opátska 13, Košice-Krásna nad Hornádom 

     ZŠ Mládežnícka 3, Košice-Šaca 

     ZŠ Starozagorská 8, Košice 

Webová stránka školy: www.zusbernolakova.sk 

Zriaďovateľ školy: Mesto Košice 

  

Vedenie školy: 

 meno telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. art. et. Mgr. Peter 

Kundracik 

055/6422223 zusbernolakovake@gmail.com 

ZRŠ Peter Schűrger, DiS. art. 055/6422224 zastupcapeter@zusbernolakova.sk 

ZRŠ Stanislav Hreha, DiS. art. 055/6422224 zastupcastano@zusbernolakova.sk 

Hospodárka  Ing. Jarmila Kundrátová 055/6422224 jarmila.kundratova@zusbernolakova.sk 

Údaje o Rade školy a poradných orgánoch 

Rada školy: 
 

Meno a priezvisko 

Predseda: Mgr. Miroslav Zavadský 

Členovia Rady školy za:  

pedagogických zamestnancov PaedDr. Adriana Andrejková 

ostatní zamestnanci školy Ľudmila Šimčíková 

zástupcovia rodičov JUDr. Ján Garančovský 

 Ing. Peter Kugla 

 Ing. Ľubica Průšová 

 Miroslav Smrek, DiS. art. 

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Peter Berinšter 

 Blanka Eliášová 

 Ing. Lýdia Guzlejová 

 Mgr. Beáta Lopušniaková 
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PK školy: 

 

P. č.  

 

Názov PK 

 

predseda 

 

zastúpenie predmetov 

1. klavír – I. skupina Darina Funďová, Dis. art. klavír 

2. klavír – II. skupina Mgr. Monika Tujvelová klavír 

3. sláčikové a strunové 

nástroje 

Mgr. Miroslav Zavadský husle, violončelo, kontrabas, 

gitara, cimbal 

4. dychové nástroje Mgr. Julie Kšiňanová zobcová flauta, flauta, klarinet, 

saxofón, fagot, trúbka, 

pozauna, tenor, barytón, lesný 

roh, bicie nástroje  

5. spev Eulália Brecherová, Dis. art. spev 

6. akordeón Mgr. Viera Kovaľová akordeón 

7. keyboard Zoltán Tóth, Dis. art. keyboard 

8. hudobná náuka Mgr. Vojtech Tóth PŠ – HN, hudobná náuka 

9. PK TO Zuzana Molčanová, Dis. art. tanec 

10. PK TO Katarína Ondovčíková, Dis. art. organizačné zabezpečenie 

11. PK LDO PhDr. Miroslava Lauffová literárno–dramatický odbor 

12. PK VO PaedDr. Adriana Andrejková výtvarný odbor 

 

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

 Počet žiakov spolu k 15. 9. 2020:  1202   z toho počet žiakov v HO: 746 

 počet žiakov v VO: 205 

 počet žiakov v TO: 118 

 počet žiakov v LDO: 133 

 Počet žiakov spolu k 30. 6. 2021:  1140   z toho počet žiakov v HO: 736 

 počet žiakov v VO: 174 

 počet žiakov v TO: 105 

 počet žiakov v LDO: 125 

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 15. 9. 2020:  49 z toho počet žiakov v HO: 32 

 počet žiakov v VO: 1 

 počet žiakov v TO: 16 

 počet žiakov v LDO: 0 

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 30. 6. 2021:  44 z toho počet žiakov v HO: 31 

 počet žiakov v VO: 0 

 počet žiakov v TO: 12 

 počet žiakov v LDO: 1 
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 Počet žiakov v základnom štúdiu k 15. 9. 2020: 1135 z toho počet žiakov v HO: 699 

 počet žiakov v VO: 203 

 počet žiakov v TO: 102 

 počet žiakov v LDO: 131 

 Počet žiakov v základnom štúdiu k 30. 6. 2021:  1078 z toho počet žiakov v HO:  690 

 počet žiakov v VO: 173 

 počet žiakov v TO: 93 

 počet žiakov v LDO: 122 

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 15. 9. 2020:  0 z toho počet žiakov v HO: 0 

počet žiakov v VO: 0 

počet žiakov v TO: 0 

 počet žiakov v LDO: 0 

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 30. 6. 2021:  0 z toho počet žiakov v HO: 0 

počet žiakov v VO: 0 

počet žiakov v TO: 0 

 počet žiakov v LDO: 0 

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 15. 9. 2020:  18 z toho počet žiakov v HO: 15 

 počet žiakov v VO: 1 

 počet žiakov v TO: 0 

 počet žiakov v LDO: 2 

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 30. 6. 2021:  18 z toho počet žiakov v HO: 15 

 počet žiakov v VO: 1 

 počet žiakov v TO: 0 

 počet žiakov v LDO: 2 

2.2 Údaje o počte novo zapísaných žiakov v školskom roku 2021/22 

- Počet žiakov spolu:  193    z toho počet žiakov v HO: 133 

počet žiakov v VO: 34 

počet žiakov v TO: 14 

počet žiakov v LDO: 12 

- Počet žiakov v prípravnom štúdiu:  30  z toho počet žiakov v HO: 18 

počet žiakov v VO: 4 

počet žiakov v TO: 7 

počet žiakov v LDO: 1 
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- Počet žiakov v základnom štúdiu:  158z toho   počet žiakov v HO: 110 

počet žiakov v VO: 30 

počet žiakov v TO: 7 

počet žiakov v LDO: 11 

- Počet žiakov v rozšírenom štúdiu :  0  z toho počet žiakov v HO: 0 

počet žiakov v VO: 0 

počet žiakov v TO: 0 

počet žiakov v LDO: 0 

- Počet žiakov v štúdiu pre dospelých :  5    z toho počet žiakov v HO: 5 

počet žiakov v VO: 0 

počet žiakov v TO: 0 

počet žiakov v LDO: 0 

2.3 Údaje o počte absolventov k 30. 6. 2021 

- Počet žiakov spolu:  92    z toho počet žiakov v HO: 55 

počet žiakov v VO: 14 

počet žiakov v TO: 6  

počet žiakov v LDO: 17 

- Počet žiakov v základnom štúdiu:  90  z toho počet žiakov v HO: 53 

počet žiakov v VO: 14 

počet žiakov v TO: 6 

počet žiakov v LDO: 17 

- Počet žiakov v štúdiu pre dospelých:  2    z toho počet žiakov v HO: 2 

počet žiakov v VO: 0  

počet žiakov v TO: 0 

počet žiakov v LDO: 0 
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3 Zoznam študijných odborov: 

Odbory 
I. stupeň II. stupeň Štúd. dosp. spolu 

PŠ 1/1č 2/1č 3/1č 4/1č 1/2č 2/2č 3/2č 4/2č 5/2č abs PŠ 1. 2. 3. 4. PŠ 1. 2. 3. 4.   

Hudobný 
odbor 31         

        
    31 

klavír  46 45 31 38 50 30 16 20    11 7 2 5  2 1 1 1 306 

husle  11 7 5 6 6 4 3 3    1 1        47 

viola                       

kontrabas       1               1 

violončelo  1 1 2 1 1  1            1  8 

keyboard  3 6 6 4 3 1 6 5      1       35 

zobcová flauta  14 7 16 6 4 1 4 1             53 

saxofón  1 2   1  3 1    1   1      10 

flauta  1   1sk. 4 4 2 4    2   2  1    21 

gitara  15 9 15 9 11 5 1 1         1  2  69 

cimbal  0 1 1 1 3 1 2      1 1       11 

akordeón  6 9 2 5 7 1 5 3     2 1 1    2  44 

klarinet   1          1         2 

trúbka   2sk   4 2  1     2    1    12 

lesný roh                       

barytón         2             2 
spev / hlasová 

vých.  10 11 13 14 9 2 1 3    4 1 3   2    73 

bicie nástr.  4  2 1  1 1      1        10 

fagot                       

tenor                       

pozauna                     1 1 

S p o l u : 31 112 99 93 85 103 53 45 44 

   

20 15 8 9 

 

7 1 6 2 736 

 
Tanečný 

odbor 12 19 15 7 
 

9 16 10 6 4  
  

1 4  2      105 

Výtvarný 
odbor  16 15 15 35 19 21 17 17 

 
13 

  
3 1  1  

 
 
1 

  
 

174 
Literárno-
dramatický 

odbor  3 6 13 22 12 26 11 10 

 
 

1 4 4 4 7  1 1   125 

Spolu 12 38 36 35 66 47 57 34 31 13 0 1 8 9 4 10 0 1 2 0 0 404 
Celkom 
spolu 43 150 135 128 151 150 110 79 75 13 0 1 28 24 12 19 0 8 3 6 2 1140 
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Štatistické údaje a profilácia školy 

 

školský 

rok 

 

ročník 

Spolu Odbor 

počet 

žiakov 

z toho 

dievčatá 

HO 

 
LDO TO VO 

2003/2004 Spolu 1386 960 777 135 208 266 

 PŠ 55 40 33 4 18  

I. stupeň 1202 818 673 82 192 255 

II. stupeň 174 136 99 53 16 6 

Rozšírené 

štúdium 

10 6 5   5 

Štúdium 

dospelých 

33 18 27 5 1  

2004/2005 Spolu 1334 851 771 120 194 249 

 PŠ 51 30 26 8 17  

I. stupeň 1148 700 673 71 172 232 

II. stupeň 175 144 94 49 22 10 

Rozšírené 

štúdium 

11 7 4   7 

Štúdium 

dospelých 

29 18 21 8   

2005/2006 Spolu 1242 827 748 85 196 213 

 PŠ 42 34 21 3 18  

I. stupeň 1082 698 657 56 176 193 

II. stupeň 149 123 86 29 20 14 

Rozšírené 

štúdium 

11 6 5   6 

Štúdium 

dospelých 

31 22 22 9   

2006/2007 Spolu 1261 848 737 91 181 252 

 PŠ 55 39 29 3 23 0 

I. stupeň 1074 705 633 56 156 229 

II. stupeň 174 139 98 35 25 16 

Rozšírené 

štúdium 

13 4 6 0 0 7 

Štúdium 

dospelých 

40 29 29 10 1 0 

2007/2008 Spolu 1265 858 744 79 189 253 

 PŠ 82 61 32 6 30 14 

I. stupeň 948 642 573 40 123 212 

II. stupeň 207 166 137 22 21 27 

Rozšírené 

štúdium 

10 5 4   6 
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Štúdium 

dospelých 

60 45 34 11 15 0 

2008/2009 Spolu 1278 862 731 96 152 299 

 PŠ 90 59 44 12 24 10 

I. stupeň 978 650 557 49 117 255 

II. stupeň 155 113 94 22 11 28 

Rozšírené 

štúdium 

6 3 1 0 0 5 

 Štúdium 

dospelých 

49 37 35 13 0 1 

2009/2010 Spolu 1283 886 737 97 142 307 

 PŠ 80 60 36 9 24 11 

 I. stupeň 970 657 561 52 106 251 

 II. stupeň 167 124 92 28 11 36 

 Rozšírené 

štúdium 

7 2 1 0 0 6 

 Štúdium 

dospelých 

29 43 47 8 1 3 

2010/2011 Spolu 1238 839 711 97 146 284 

 PŠ 103 75 41 5 36 21 

 I. stupeň 897 597 539 47 98 213 

 II. stupeň 173 127 84 40 11 38 

 Rozšírené 

štúdium 

2 1 2 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

63 39 45 5 1 12 

2011/2012 Spolu 1200 829 685 106 146 263 

 PŠ 101 66 45 17 30 9 

 I. stupeň 880 604 516 55 104 205 

 II. stupeň 162 119 72 30 12 48 

 Rozšírené 

štúdium 

2 1 2 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

55 39 50 4 0 1 

2012/2013 Spolu 1238 831 693 119 150 276 

 PŠ 126 86 46 30 44 6 

 I. stupeň 907 614 530 63 90 224 

 II. stupeň 150 109 67 22 16 45 

 Rozšírené 

štúdium 

2 1 2 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

55 36 50 4 0 1 

2013/2014 Spolu 1219 798 700 126 142 251 

 PŠ 96 55 36 25 33 2 

 I. stupeň 926 617 548 69 101 208 

 II. stupeň 143 98 67 30 7 39 

 Rozšírené 

štúdium 

5 2 5 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

49 26 44 2 1 2 
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2014/2015 Spolu 1258 807 731 133 135 259 

 PŠ 109 74 47 20 37 5 

 I. stupeň 947 601 570 89 89 199 

 II. stupeň 145 101 67 20 7 51 

 Rozšírené 

štúdium 

3 1 3 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

54 30 44 4 2 4 

2015/2016 Spolu 1303 824 772 138 139 254 

 PŠ 111 43 60 15 24 12 

 I. stupeň 1035 680 625 104 110 196 

 II. stupeň 110 71 50 14 4 42 

 Rozšírené 

štúdium 

6 4 6 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

41 26 31 5 1 4 

2016/2017 Spolu 1315 836 782 132 148 253 

 PŠ 91 73 42 8 35 6 

 I. stupeň 1077 713 662 96 107 212 

 II. stupeň 105 27 44 26 5 30 

 Rozšírené 

štúdium 

5 4 5 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

37 19 29 2 1 5 

 

školský 

rok 

 

ročník 

Spolu Odbor 

počet 

žiakov 

z toho 

dievčatá 

HO 

 
    LDO        TO      VO 

2017/2018 Spolu 1279 853 769 125 153 232 

 PŠ 59 40 32 1 22 4 

 I. stupeň 1073 717 658 90 120 205 

 II. stupeň 107 68 48 30 8 21 

 Rozšírené 

štúdium 

8 1 8 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

32 27 23 4 3 2 

 

školský 

rok 

 

ročník 

Spolu Odbor 

počet 

žiakov 

z toho 

dievčatá 

HO 

 
    LDO        TO      VO 

2018/2019 Spolu 1252 849 752 131 141 228 

 PŠ 61 45 30 4 21 6 

 I. stupeň 1053 714 649 91 107 206 

 II. stupeň 103 69 41 34 12 16 

 Rozšírené 

štúdium 

0 0 0 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

35 21 32 2 1 0 

 

školský 

rok 

 

ročník 

Spolu Odbor 

počet 

žiakov 

z toho 

dievčatá 

HO 

 
    LDO        TO      VO 

2019/2020 Spolu 1248 826 754 149 125 220 
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 PŠ 59 39 31 3 17 8 

 I. stupeň 1056 715 650 110 95 201 

 II. stupeň 111 70 54 35 12 10 

 Rozšírené 

štúdium 

0 0 0 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

22 2 19 1 1 1 

 

školský 

rok 

 

ročník 

Spolu Odbor 

 

počet 

žiakov 

z toho 

dievčatá 

HO 

 

    LDO        TO      VO 

2020/2021 Spolu 1202 802 746 133 118 205 

 PŠ 49 33 32 0 16 1 

 I. stupeň 1047 712 648 108 94 197 

 II. stupeň 88 56 51 23 8 6 

 Rozšírené 

štúdium 

0 0 0 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

18 1 15 2 0 1 

 

 
Profilácia školy 

Rozširujúce štúdium počet hodín  

učebný variant Skupina predmet + žiak v týždni 

0 0 0 0 

Počet absolventov prijatých do: 
škola  odbor 

 

žiak  

 

učiteľ 

Státní konzervatoř 

Praha 
Populárny spev Natália Sekeráková E. Brecherová 

Konzervatórium 

Timonova Košice 
Klasický spev      Tereza Vašková E. Brecherová 

Konzervatórium 

Timonova Košice 
Klasický spev Jana Hrubovčáková M. Hrehová 

Konzervatórium J. 

Adamoviča 
Hra na klavíri Emília Nagyová M. Juraševská 

Stredná odborná škola 

Pedagogická - Levoča 
Učiteľstvo pre MŠ Barbora Bortáková M. Zavadský 

škola  odbor 

 
žiak  

 

učiteľ 

Škola umeleckého 

priemyslu, Jakobyho 15 

KE 

 

Grafický dizajn 

 

 

 

Sofia Čonková 

 

G. Kolačkovská 
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Súkromná škola 

umeleckého priemyslu 

filmová, Petzvalova 2 

KE 

Obrazová a zvuková 

tvorba - virtuálna 

grafika 

 

 

 

Victoria Takáčová 

 

 

G. Kolačkovská 

 

Škola umeleckého 

priemyslu, Jakobyho 15 

KE 
Animovaná tvorba Amália Bortáková T. Čepek 

Škola umeleckého 

priemyslu, Jakobyho 15 

KE 

Animovaná tvorba Ondrej Topor T. Čepek 

 

4 Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

Odbory 

Prospeli s 

vyznamenaním 

 

Prospeli 

 

Neprospeli Neklasifikovaní 

Počet 

absolventov 

počet počet počet počet počet 

HO 663 42 0 0 55 

     LDO 124 0 0 0 17 

TO 91 2 0 0 6 

VO 174 0 0 0 14 

Spolu: 1052 44 0 0 92 

 

 

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 59 8 54,26 7,48 

DPP 10 0 8,32 0 

znížený úväzok 22 1 15,58 0,48 

ZPS 2 0 1,52 0 

civilná služba 0 0 0 0 

na dohodu 3 4 0 0 
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b) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov 
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

Učiteľov 0 69 69 

uvádzaných začínajúcich pedagogických 

zamestnancov do praxe: 

1 1 

Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:  

spolu počet pedagógov – študujúcich: 0 0 

špecial. inovačné štúdium 0 0 

špecial. kvalifik. štúdium 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

 

 

 

Riadiaci zamestnanci 
Štúdium 

PVVPZ 

ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú 

prihlášku od 

RŠ áno   03/2015 06/2015  

ZRŠ áno   11/2015 06/2016  

ZRŠ áno   05/2013 05/2015  

 

5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 

Správni zamestnanci 
  

počet 

fyzický 

 

počet 

prepoč. 

 

prac. pomer 

TPP/DPP/dohoda 

ak DPP a dohoda 

prac. pomer 

ukončený k .... 

Hospodárka 1 1 TPP  

Školník 1 1 TPP  

Vrátnik 1 0,48 TPP  

Údržbár 1 1 TPP  

Upratovačka 4 4 2 TPP   

Spolu: 8 7,48 6 TPP   

 

6 Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho 
vzdelávania 

 adaptačné vzdelávanie: 1  

 aktualizačné vzdelávanie: 1 

 inovačné vzdelávanie: 0 

 špecializačné vzdelávanie: 0 

 funkčné vzdelávanie: 0 

 kvalifikačné vzdelávanie: 0 

 funkčné inovačné vzdelávanie: 0 
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7 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

7.1 Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach  

 

Názov súťaže 

Regionálne kolo Celoslovenské 

kolo 

Medzinárodné 

kolo 

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

Dni M. Ruppeldta    1    
  

Pink song v klasickom 

speve 

 

   2 4 2    

Pink song v muzikálovom  

a populárnom speve 

 

   2 3     

Medzinárodná cena DOfE 

- projekt Princa Philipa 

vojvodu z Edinburghu 

        1 

XIII.ročník 

medzinárodnej súťažnej 

prehliadky ZUŠ SR a ČR 

v hre na keyboard 

 

      1   

Celoslovenská prehliadka 

sólovej hry na cimbal  

   1      

Hviezdoslavov Kubín 

2020; 2021 – Košice, 

IV.,V. kat. 

4 2 3       

Zlatá podkova, zl.pero, 

zl.vlas – Drienčany 2020 

     1    

Cineama 2020 celoštátne 

kolo Bardejovské kúpele 

Národné osvetové 

centrum, Bratislava 

25.-27.9.2020 

 

    1     

Koláže rozprávajú 

17.ročník výtvarnej 

súťaže, 

CVČ Popradská 86, 

Košice 

1 1 1       

Vesmír očami detí “ 

XXXVI. Ročník 

výtvarnej súťaže,  

CVČ EP Popradská 86, 

04001 Košice  

1 1 1 1      
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Vesmír očami detí “ 

XXXVI. Ročník 

výtvarnej súťaže,  

Slovenská ústredná 

hvezdáreň Hurbanovo, 

Komárňanská 

137 Hurbanovo 947 01  

   1      

Príroda očami detí-

Staráme sa o zem 33. 

ročník celomestského 

kola súťaže výtvarných a 

literárnych prác pre 

žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, OG 

a CVČ Košice  

2         

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Hudobný odbor 

Vedúci hudobného odboru: Peter Schürger, DiS. art. 

Členovia hudobného odboru:    

Mgr. M. Zavadský  -       sláčikové a strunové oddelenie 

E. Brecherová, DiS. art. -       spevácke oddelenie 

D. Funďová, DiS. art. -    klavírne oddelenie 1. skupiny 

Mgr. M Tujvelová  -      klavírne oddelenie 2. skupiny 

Mgr. J. Kšiňanová  -      dychové oddelenie 

Mgr. V. Kovaľová  -      akordeónové oddelenie 

 Z. Tóth, DiS. art.  -      elektronické klávesové oddelenie 

 Mgr. V. Tóth   -      hudobná náuka 

 

Zasadnutia UR - PK v školskom roku 2020/2021.  

Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2020/2021. Analýza stavu a 

úrovne výchovnovzdelávacieho procesu. 

               V školskom roku 2020/2021 sa činnosť metodického orgánu HO zamerala na dôsledné 

plnenie platných učebných osnov pre jednotlivé nástroje a riadila sa plánom práce školy. 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 

školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19, bolo od 26. 10. 

2020 – do 9. 4. 2021 prerušené prezenčné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo dištančnou 

formou. Komunikácia s pedagogickými pracovníkmi, žiakmi a ich rodičmi prebiehala 
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elektronicky cez rôzne komunikačné aplikácie Viber, WhatsApp, Messenger, Skype, MS Teams 

a Zoom podľa usmernenia riaditeľstva školy. Plánované aktivity, ako interné a verejné koncerty, 

súťaže a prehliadky v tomto období boli zrušené, resp. ich prezentácia prebiehala v internetových 

projektoch a boli prezentované na našej stránke školy. Forma prezenčného vyučovania sa začala 

uvoľňovať postupne. Od 12. 4. 2021 prezenčné vyučovanie pre I. stupeň, okrem spevu a 

dychových nástrojov. Od 26. 4. 2021 prezenčné vyučovanie pre I. a II. stupeň, okrem spevu a 

dychových nástrojov. Od 10. 5. 2021 prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov hudobného 

odboru. Pravidelne sme sledovali a hodnotili prácu učiteľov, s akými výsledkami so svojimi 

žiakmi reprezentovali našu školu.  

Metodický orgán hudobného odboru uskutočnil v tomto školskom roku 7 zasadnutí v čase 

mimoriadnej situácie cez aplikáciu ZOOM a 2 zasadnutia (prezenčne), na ktorých sa 

prerokovávala práca jednotlivých oddelení, úroveň a kvalita interných internetových koncertov a 

projektov, termíny online súťaží a forma skúšok kontrahujúcich, záverečných absolventských 

skúšok žiakov a ostatných ročníkov.  

Skúšky kontrahujúcich žiakov sa v I. polroku konali v mesiaci január cez aplikáciu ZOOM, kde 

si jednotliví vedúci svojich oddelení vypočuli nahrávky žiakov, ktoré si vopred nahrali v 

domácom prostredí a poslali svojim triednym učiteľom. V II. polroku sa konali v mesiaci jún už 

prezenčnou formou. 

Záverečné skúšky absolventských ročníkov 4. r. 2. č./I. stupňa, 4. r./II. stupňa a 4. r./ŠpD 

prebiehali prezenčnou formou v mesiaci máj.  

Skúšky 4. r. 1. č./I. stupňa (PUV) sa konali v mesiaci jún. 

 

Z hlavných cieľov hudobného odboru, prípravy školských a regionálnych súťaží, ktoré sme v 

školskom roku 2020/2021 mali naplánované v našej ZUŠ, boli kvôli Covidu-19 zrušené.  

 

Projekty a Interné internetové koncerty HO v školskom roku 2020/2021. 

Projekty HO počas COVIDU-19 prezentované na našej stránke školy:   

 

27. 11. 2020  Muzicírujeme z domu 1    36 žiakov 

22. 12. 2020  Muzicírujeme z domu 2    62 žiakov 

 

22. 12. 2020  Adventný koncert      67 žiakov 

       

 

19. 2. 2021 Muzicírujeme s maskami      63 žiakov 
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22. 2. 2021  Muzicírujeme z domu 3      56 žiakov 

   

30. 3. 2021 Populárne melódie       56 žiakov 

   

31. 3. 2021 Muzicírujeme z domu 4    72 žiakov 

   

19. 5. 2021  Internetový koncert – KS Bernolákova 26  14 žiakov 

   

20. 5. 2021  Internetový koncert – KS Uherova 11  6 žiakov 

   

22. 6. 2021 Internetový koncert – KS Uherova 11  15 žiakov 

   

24. 6. 2021  Internetový koncert – KS Bernolákova 26  18 žiakov 

   

 

Internetové absolventské koncerty: 

 

15. 6. 2021 KS Uherova 11     7 žiakov 

   

16. 6. 2021 KS Uherova 11     11 žiakov 

   

17. 6. 2021 KS Bernolákova 26     13 žiakov 

   

Formu nahrávania sa v domácom prostredí neprináleží hodnotiť, pretože každý z týchto 

žiakov má rôzne technické vymoženosti. No s nástupom na prezenčné vyučovanie sa nahrávky 

mohli zrealizovať v koncertných sálach ZUŠ na Bernolákovej 26 a Uherovej 11. Na siedmich 

Projektoch, z toho boli 2 tematické (Adventný koncert a Populárne melódie) sa zúčastnilo 412 

žiakov, na štyroch Interných internetových koncertoch vystúpilo 53 mladých umelcov a troch 

Internetových absolventských koncertoch predviedlo svoje majstrovstvo 31 talentovaných 

žiakov. Výkony samotných žiakov na týchto projektoch a internetových koncertoch môžem 

hodnotiť ako priemerné, až veľmi dobré. Žiaci sa učia odbúravať stresové situácie, získavajú 

zdravé sebavedomie, učia sa spoločenskému správaniu i ako vystupovať a pohybovať sa na 

pódiu, tentoraz v domácom prostredí. Porovnáva sa práca učiteľov v jednotlivých triedach a 

oddelení.  

 

 Začiatok júna býva vždy nielen pre náš HO, ale aj ostatné odbory slávnostný. V Dome 

umenia sa každoročne koná Verejný absolventský koncert so slávnostným vyradením 

absolventov. V tomto školskom roku sa pre Covid - 19 tento akt neuskutočnil. No na našich 

absolventov sme nezabudli a prostredníctvom svojich triednych učiteľov obdržali pri 

odovzdávaní vysvedčení pamätné plakety. 
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Súbory Základnej umeleckej školy v HO 

Detská ľudová hudba „Abovček“ 

vedúci súboru:   Mgr. M. Sedlák 

odborná spolupráca:   Mgr. V. Kovaľová 

Mgr. Ľ. Tričáková 

F. Suchanský 

 

Ľudová hudba „Abovčaňe“ 

vedúci súboru:   Mgr. Ľ. Tričáková 

odborná spolupráca:   Mgr. V. Kovaľová 

     Mgr. M. Sedlák 

     F. Suchanský 

 

Dychový orchester mladých 

vedúci súboru:   P. Schürger, DiS. art. 

odborná spolupráca:   S. Hreha, DiS. art. 

     A. Hrehová 

 

Gitarový súbor školy 

vedúci súboru:   BcA. M. Bertič 

odborná spolupráca:   F. Suchanský  

 

Hudobná skupina „Blatonosiči“  

vedúci súboru:   Mgr. P. Tkáč 

odborná spolupráca:   Mgr. P. Štefanka 

 

Komorný orchester mládeže efko 

vedúca súboru:   D. Šoltisová, DiS. art. 

 

Sláčikový súbor: 

vedúca súboru:   G. Lakatosová, DiS. art. 

Hodnotiace správy zo súborov sú spracované a zdokumentované v samostatných prílohách. 

Úprimné poďakovanie patrí všetkým vedúcim spomenutých súborov a takisto aj pedagógom, 

ktorí s nimi odborne spolupracovali.  
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Prezentácia žiakov HO na mimoškolských akciách a kultúrnych brigádach 
v školskom roku 2020/2021 

7.12.2020 

 nahrávanie Vianočného CD, Hroncova 2, 12 žiakov pedagóg Š. Brežná 

 

15.12.2020  

Vianočná besiedka v ZŠ-Human Starozagorská, 2 žiaci pedagóg A. Rybárová 

 

15.12.2020 

Vianočné matiné v ZŠ Kežmarská: 3 žiaci 

Domáce vianočné koncerty 14 žiakov   pedagóg I. Foltinová 

 

7. 5. 2021 internetový projekt 

Deň rodiny pre ZŠ sv. Gorazda, 1 žiačka pedagóg M. Juraševská 

Úspešnosť žiakov na súťažiach a súťažných prehliadkach 
 
Prezentácia žiakov HO na súťažiach a súťažných prehliadkach v školskom roku 2020/2021  

Názov súťaže: Medzinárodná cena DOfE - projekt Princa Philipa vojvodu z Edinburghu.   

Je to komplexný rozvojový program. 

Umiestnenia:         pedagóg: 

  bronzová úroveň A.Liptáková    M. Sokolová 

 

Názov súťaže:  Rajecká hudobná jar medzinárodná  interpretačná súťaž  

 

Umiestnenia:         pedagóg: 

  1. kategória čestné uznanie  V. Benderová  A. Bokrošová 

  3. kategória Cena hud. centra         J.  Benderová  A. Bokrošová 

    zároveň 2. miesto 

Dátum a miesto konania: 15. 10. 2020, ZUŠ Rajec 

 

 

Názov súťaže: Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbal žiakov ZUŠ -  

  Cimbalový Prešporok  2020 

Umiestnenia:         pedagóg: 

  2. kategória zlaté pásmo   V. Fertáčová  Ľ. Tričáková 

Dátum a miesto konania: 27. – 28. 11. 2020, Bratislava 

 

Názov súťaže:  Dni M. Ruppeldta,  celoslovenská súťaž v klasickom speve 

Umiestnenia:          pedagóg: 

   

  2. kategória 1. miesto+ cena M. Ruppeldta  

    za interpretáciu piesne P. Zis   M. Hrehová 

  2. kategória bez umiestnenia  V. Čunderlíková M. Hrehová 

  3. kategória čestné uznanie   J. Hrubovčáková M. Hrehová 

  Dátum a miesto konania: 4. 12. 2020,  ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava 
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Názov súťaže:    Pink song, celoslovenská súťaž v klasickom speve 

Umiestnenia: 

   

1. kategória strieborné pásmo B. Bérešová             uč. Z. Vondrová 

2. kategória strieborné pásmo P. Zis   uč. M. Hrehová 

2. kategória strieborné pásmo M. Hoza  uč. Z. Vondrová 

2.   kategória bez umiestnenia M. Ladányiová uč. M. Ivanová 

3.   kategória zlaté pásmo  J. Hrubovčáková uč. M. Hrehová 

                        3.   kategória bronzové  pásmo V. Majerčíková uč. N. Medviďová 

  3.   kategória   bez umiestnenia T. Vašková  uč. E. Brecherová 

  4.   kategória zlaté pásmo  T. Lucskayová uč. Z. Vondrová 

  4.   kategória strieborné pásmo S. Beľanová  uč. E. Brecherová 

Dátum a miesto súťaže: 30. 4. 2021,  Pink Harmony, Zvolen 

 

 

Názov súťaže:    Pink song, celoslovenská súťaž v muzikálovom a populárnom speve 

Umiestnenia: 

 

1. kategória strieborné pásmo L. Oravcová  uč. E. Brecherová 

2. kategória bronzové pásmo R. Beľanová  uč. E. Brecherová 

3. kategória bez umiestnenia I. Dvorčáková  uč. E. Brecherová 

4. kategória zlaté pásmo  V. Majerčíková uč. N. Medviďová 

5. kategória strieborné pásmo S. Rogosová  uč. E. Brecherová 

4.   kategória strieborné pásmo N. Sekeráková  uč. E. Brecherová 

4.   kategória bez umiestnenia S. Beľanová  uč. E. Brecherová 

5.   kategória zlaté pásmo  S. Tomášová  uč. M. Hrehová 

Dátum a miesto súťaže: 30.4.2021, Pink Harmony, Zvolen 

 

Názov súťaže:  XIII.ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky ZUŠ SR a ČR v hre na 

keyboard 

 

Umiestnenia:         pedagóg: 

  4. kategória Víťaz 4.kategórie R. Čuba  Z. Tóth 

   Diplom za celkovú dramaturgiu repertoáru 

Dátum a miesto konania: 27. 05. 2021, Považská Bystrica 

Súťaž sa konala formou zaslania jednej kompletnej neprerušenej nahrávky súťažiaceho pomocou 

audiovizuálnych prostriedkov. 

 

Spomenuté podujatia, na ktorých sa naši mladí umelci predstavili majú jedno spoločné: 

Zviditeľniť a reprezentovať našu školu v očiach verejnosti a najmä rodičov. Predviesť svoje 

nadobudnuté umenie, učiť sa kultivovanému, spoločenskému správaniu z umeleckého 

a estetického hľadiska. Pre nás pedagógov je to vzájomná spolupráca, konfrontácia, 

porovnávanie práce v triedach, inšpirácia a rozvíjanie osobností žiakov.  

Účasť pedagógov na seminároch, kontinuálnych vzdelávaniach a workshopoch 

   Štátny pedagogický ústav- online – ZOOM  ,, Dištančné vzdelávanie v ZUŠ“ 

 18. 11. 2020                       zúčastnení: uč. P. Kundracik a uč. J. Kšiňanová 
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Od 26. 10. 2020, keď na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky v súvislosti so šírením celosvetovej pandémie COVID – 19 bolo 

prerušené prezenčné vyučovanie, prebiehala dištančná forma vzdelávania. Kvalita vyučovania 

touto formou nepriniesla takú úroveň na akú sme boli zvyknutí. No napriek všetkým úskaliam 

cez ktoré sme museli prejsť, sme zvládli aj túto náročnú - špecifickú úlohu. Zdokonalili sme sa v 

práci s informačnými technológiami (IT), didaktickými pomôckami, bola využitá kreativita 

učiteľa. No dištančná forma vyučovania nedokáže plne nahradiť prezenčnú formu. Chýbal 

priamy, osobný, živý kontakt so žiakom.   

Neoddeliteľnou súčasťou v HO sú k korepetítori, bez ktorých by naši žiaci (výnimkou sú 

samotní klaviristi), nepriniesli také ocenenia a umiestnenia. Ďakujeme im pri príprave a 

naštudovaní notového materiálu na jednotlivé koncerty, súťaže, prehliadky a kultúrne brigády: 

Mgr. V. Buranovská, Mgr. I. Foltinová, D. Funďová, DiS. art., Mgr. I. Koleszárová, Mgr. L. 

Kučerová, N. Medviďová, DiS. art., Mgr. V. Plachetka, F. Tholtová, DiS. art., Mgr. Ľ. 

Tričáková, Mgr. M. Tujvelová, Mgr. J. Záhradník a L. Znám, DiS. art.. 

Zvláštne poďakovanie patrí pedagógom L. Fülöpovi, S. Hrehovi a M. Zavadskému, ktorí 

všetky Projekty technicky spracovali a uverejnili na našu webovú a facebookovú stránku školy. 

Takisto veľké poďakovanie prináleží všetkým vedúcim jednotlivých PK za ich spoluprácu a 

pomoc počas celého školského roka a hlavne počas mimoriadnej situácie COVID-19.  

Takisto ďakujeme všetkým pedagógom hudobného odboru za výchovno – vzdelávaciu 

činnosť, kvalitnú, vysoko profesionálnu prácu, dobré výsledky a svojou prácou sa usilovali o 

rozvoj každého žiaka. 

 

Činnosť predmetovej komisie  HN  

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. V. Tóth 

Členovia predmetovej komisie: V. Buranovská Mgr. 

E. Gurbaľová 

V. Nagyová 

I. Koleszárová Mgr. 

J. Kšiňanová Mgr. 

M. Ivanová Mgr. 

 

Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2020/2021.Analýza stavu a úrovne 

výchovnovzdelávacieho procesu. 

         Odborno-metodická a pedagogicko-výchovná práca učiteľov bola zameraná na úlohy 

vyplývajúce z učebných osnov hudobnej náuky vydané Ministerstvom školstva SR pre ZUŠ. 

Úlohy boli vypracované v pláne práce a konkretizované na zasadaniach PK. 

 

Splnené úlohy a činnosti PK 

- učebné plány a osnovy boli plnené do 25.10.2020 do 19.5.2021  prerušenie  vyučovania 

z dôvodu koronavírusu. 

- vyučujúci dodržali požiadavku jednotnej formy vyplňovania triednej agendy a žiackych 

knižiek.  

- Absolventské skúšky sa uskutočnili 16.6.2021 
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- vyučujúci pravidelne spolupracovali s učiteľmi hlavného predmetu,spoločne riešili 

odovzdávanie prác na email. 

- pravidelne sa využíval internet 

-  

- Od 25.10.2020 do 19.5.2021 sa vyučovalo dištančnou formou.Žiakom boli zadané úlohy 

cez stránku školy 

- Zasadnutia sa vykonávali cez aplikáciu zoom,kde sa riešili  problémy takouto formou 

vyučovania. 

- Fotenie absolventov sa konal až 26. a 27.5.2021 

- Absolventské tablo sa podarilo zrealizovať. 

 

Detská ľudová hudba „Abovček“  

Vedúci súboru:   Mgr. Mário Sedlák 

 

Odborná spolupráca:  Mgr. Viera Kovaľová 

Mgr. Ľudmila Tričáková 

   uč. František Suchanský 

 

Členovia PDĽH: 

Detská ľudová hudba „Abovček“ – žiaci 3.a 4.ročníka 1. časti 

Skúšky: DĽH „Abovček“  utorok  -16.30 – 18:.00 

 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19, bolo 

od  26.10.2020 prerušené prezenčné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou.  

Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou zadávaním notového materiálu cez email 

a konzultáciami online cez aplikácie.   

Od 10.5.2021 sme pokračovali prezenčnou formou vyučovania. Zamerali sme sa na ľudové 

tanečné piesne – valčík, polka, čardáš.  

 
Sláčikový súbor  
 

Vedúci súboru: Gabriela Lakatosová 

V tomto školskom roku  v sláčikovom súbore pracovalo  

8 žiakov: 5. žiaci od  p.uč.Lakatosovej   

3.žiaci od p.uč.Vilkovej 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19, bolo 

od .26.10.2020 prerušené prezenčné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou cez 

aplikáciu messenger. Žiaci sa hlásili cez aplikáciu  každý pondelok v určený čas. Jednotlivo 

,individuálne sme nacvičovali 3 skladby .Skladby sa nacvičovali najskôr po taktoch, neskôr po 

úsekoch. Od 10.mája 2021 sme sa stretávali už prezenčne a pokračovali sme spoločne v nácviku 

súhry. Opäť sa obnovila spoločná hra, radosť z hry, ale aj kamarátstva. 
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     KOMORNÝ ORCHESTER MLÁDEŽE eƒko 
 

Umelecká vedúca a dirigent orchestra: Dagmar Šoltisová 

Počet žiakov: 23  

 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19, bolo 

od 12.10.2020 prerušené prezenčné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. 

Žiakom som posielala rôzne orchestrálne party cez maily a tie sme individuálne po hlasoch cez 

aplikáciu Messenger a WhasApp cvičili. Od 10.5.2021 sa pokračovalo v prezenčnej výuke. 

 

Koncerty a akcie 2021: 

 

7.5.2021 -  účinkovanie orchestra na Oceňovaní orchestra primátorom mesta Košice 

25.6.2021 - Z rozprávky do rozprávky pre malých aj veľkých – Historická radnica  

27.6.2021 - Z rozprávky do rozprávky pre malých aj veľkých – Detský areál Aničke 

31.7.2021 - koncert v parku kaštieľa Betliar 

 

    

Gitarový súbor 

Vedúci súboru: BcA. Martin Bertič 

 

Odborná spolupráca: uč. František Suchanský 

 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19, bolo 

od 26.10.2020 prerušené prezenčné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou- 

skype, zoom. Skladby a noty žiaci dostali mailom.  

 

Vedúci súboru: Mgr. Peter Tkáč, DiS.art 

 

Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štefanka 

 Eulália Brecherová 

 Peter Schürger 

 BcA Martin Bertič, DiS.art 

 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19, bolo 

od 12.10.2020 prerušené prezenčné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. 

Skladby a učivo bolo zasielané za pomoci aplikácií ZOOM, Messenger. Niektorý žiaci pracovali 

aj vo svojich programoch a prostrediach ako Steinberg – Cubase, CakeWalk, JamKazam a iné 

platformy pre online hru na hudobných nástrojoch. Avšak tieto sa dali využívať len čiastočne, 

nakoľko si vyžadujú dlhšiu prípravu a kvalitné hardware-ové vybavenie, ktorým škola 

nedisponuje. Výučba preto prebiehala len individuálne, väčšinou samoštúdiom k zadanej 

skladbe. 
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Dychový orchester mladých  

Umelecký vedúci a dirigent:       Peter Schürger, DiS. art. 

Pedagóg pre prípravný orchester a organizačný vedúci:  Stanislav Hreha, DiS. art. 

Pedagóg pre prípravný orchester a ekonóm:    Anna Hrehová 

Dychový orchester mladých Košice v školskom roku 2020/2021 pracoval v priestoroch CVČ 

Orgovánová 5, alokované pracovisko Popradská ul. 86 

 

Počet členov prípravného orchestra: 813 

nástroje: flauta, lesný roh, tuba a bicie nástroje 

Počet skúšok prípravného orchestra: 8 

 

Počet členov veľkého orchestra: 45 

Počet pravidelných skúšok: 15 

 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19, bolo 

od začiatku školského roka prerušené prezenčné vyučovanie v skupinovom vyučovaní. Keďže 

dychový orchester má notový archív a hudobné nástroje na spomenutom elokovanom 

pracovisku, ktoré bolo zavreté, nemohol som členom orchestra poskytnúť žiaden notový materiál 

ani hudobné nástroje. Tým pádom skúšky neprebiehali ani dištančnou formou. Prvá skúška 

v tomto školskom roku bola 10. 5. 2021. Napriek týmto negatívnym vplyvom sme naštudovali 

niekoľko nových skladieb v prípravnom a veľkom orchestri.  Žiaci zvládli základy súborovej 

hry, naučili sa správnemu dýchaniu, posadeniu a držaniu tela v sede.   

Mená pedagógov, ktorí zapojili svojich žiakov do orchestra: 

Mgr. A. Bokrosová, S. Hreha, DiS. art., Mgr. art. L. Fülöp, Mgr. P. Kundracik, J. Orosiová,  

P. Schürger, DiS. art., PaedDr. M. Žuk 

 

Dychový orchester mladých bol pri príležitosti 50 výročia vzniku ocenený Cenou mesta 

Košice. Tento akt sa konal 7. 5. 2021 v priestoroch Kulturparku. 

Pracovné sústredenia a koncerty, či už doma alebo v zahraničí, sa po prvýkrát v histórii tohto 

orchestra vôbec nekonali. Dúfam, že budúci školský rok začneme trochu optimistickejšie.  
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TANEČNÝ ODBOR 

Vedúci predmetovej komisie:         Zuzana Molčanová, DiS. art. 

Členovia predmetovej komisie:    Katarína Ondovčiková, DiS. art.    vedúca TO 

                                                Miroslava Gajdošová, DiS. art. 

                                                      Vilemína Šebeková, DiS. art. 

                                                      Mgr. art. Viola Samborská  

                                                      Mgr. Štefánia Brežná 

                                                      Mgr. art. Miroslav Piš 

Na základe usmernenie Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu Slovenskej republiky pre 

školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 bolo od 12.10.2020 

prerušené prezenčné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou.Od   10.5.2021 sa 

obnovilo prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch. 

 

 

Zasadnutia v školskom roku 2020/2021 
Zasadnutia PK na TO sa konali v školskom roku 2020/2021 cez aplikáciu ZOOM, ktoré pre 

uč.TO zvolávala vedúca PK uč.Zuzana Molčanová, na ktorých sa prejednávali pokyny 

riaditeľstva školy zadané na UR, ktorá prebiehala tiež formou dištančnou cez aplikáciu ZOOM. 

 

Aktivity a prezentácia žiakov TO na verejnosti 

Uvedenými nariadeniami nebolo možné organizovať žiadne verejné vystúpenia ani súťaže a TO 

sa verejne nezapojilo ani do projektov školy pre verejnosť, tieto boli k dispozícii iba pre rodičov 

a vedenie školy. 

Záver 

Práca na TO v školskom roku 2020/2021 bola kvôli pandemickej situácii mimoriadne náročná 

pre učiteľovTO,pretože vyučovať tanec cez obrazovku počítača aj pri najlepšej vôli a tvorivosti 

učiteľa je pre deti málo motivujúca. Napriek tomu sa učiteľom TO až na malé výnimky podarilo 

udržať žiakov a veríme, že táto situácia sa už nebude v takom rozsahu opakovať a v septembri 

začneme s našimi žiakmi plné a kvalitné vyučovanie. Vyučovanie žiakov dištančne sú 

zdokladované v EPČ učiteľov za každý mesiac dištančného vyučovania. Talentové skúšky sa 

konali 1.6.2021,záujem detí bol pomerne malý,pokúsime sa dobrať žiakov na dodatočných 

talentových skúškach v septembri. 

 

Tanečný súbor ABC  
Vedúca:             Zuzana Molčanová, DiS. art. 

Korepetícia:       Mgr. Viola Samborská 

 

Tanečný súbor ABC v šk. roku 2020/2021 uskutočňoval súborovú činnosť v : 

 

st:  13:45 – 14:50  
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 9.10. 2020 sme uskutočnili otvorenú hodinu s ukážkami tanca pre rodičov žiakov PŠ                                          

Do 12.10.2020 prebiehala súborová práca podľa rozvrhu na tanečnej sále prezenčne. Na základe 

usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy 

a školské zariadenia v súvislosti so šírením korona vírusu COVID-19, bolo od 12.10.2020 

prerušené prezenčné vyučovanie. 

Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. 

Prezenčné vyučovanie sa obnovilo 10.5.2021. 

Počas dištančného vyučovania sme vytvárali nové choreografe podľa zadania na danú hudbu: 

 

1. White christmas 

2. Glee Cast Jingle bells rock 

3. Čajkovský Luskáčik March 

4. Queen Bohemian rapsody 

5 .ABBA Dancing queen 

6. Mother Mother Hay loft 

7. Ann Tiersen  Porz goret 

8. Ravel Bolero  

9. Abba Happy new year 

10Minkus Don Quijotte Coda act IV. 

11.M.Carey AllI Want for christmas 

12.Charity Someone you loved 

13.I like to move it 

14.Rio 

15.Ego Žijeme len raz 

16.Sinatra L.O.V.E. 

17.G.Gaynor I Will Survive 

18.P William Happy 

19.E.Sharp The magnetic zeros 

20.H.Hegerova Co mo dáš 

21.Earth wind fire September 

22.L. Graham 7yers 

23.TOČR Zima 

24.A. Vivaldi Storm  

 

 

 

Po nastúpení na prezenčnú formu vyučovania sme pokračovali v tvorbe tanečných variácií, 

keďže robiť choreografie sa v týchto časoch neoplatí, pretože ich nemáme kde ukázať 

a nacvičovanie tanečných variácií oveľa viac zlepšuje tanečnú techniku. 

Stihli sme tieto variácie 
1. Klasická variácia 1 
2. Klasická variácia 2 
3. Klasická variácia 3 
4. Bolngola 
5. Francúzska 
6. Black lagoom 
7. Milions years ago 
8. Bach 
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S týmito variáciami ako aj s ukážkami z tréningov sme sa aj predstavili rodičom na našom 

záverečnom vystúpení  v školskej záhrade, ktoré bolo spojené so slávnostným vyradením 

absolventov. 

V tomto šk.roku 2020/2021 sa kvôli týmto skutočnostiam neuskutočnilo žiadne verejné tanečné 

predstavenie  ani tanečná súťaž. 

 

Tanečný súbor RONDO 

Vedúca:               Vilemína Šebeková, DiS. art. 

Korepetícia:        Mgr. Štefánia Brežná 

                            Mgr. art. Miroslav Piš 

Tanečný súbor RONDO v školskom roku 2020/2021 uskutočnil súborovú činnosť v týchto 

dňoch:  

Pondelok: 16:25 – 16:45 hod. 

Stredu  :    16:25 – 16:45 hod. a 17:35 – 17:55 hod. 

Piatok  :     14:00 – 14:20 hod. 

Činnosť súboru trvala do 12. 10. 2020 prezenčnou formou podľa rozvrhu. Od 12.10. 2020 na 

základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 

školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19, bolo vyučovanie 

prerušené. 

Od 12.10. 2020 vyučovanie prebiehalo dištančnou formou cez aplikáciu Zoom.  

Vedúca súboru sa zamerala na prípravu nových tanečných choreografii. Venovala sa sťahovaniu 

a napaľovaniu nových hudobných nahrávok na CD nosič, pre hodiny vedené on-line, ale aj pre 

tvorbu nových choreografii. V administratívnej práci vedúca súboru komunikovala telefonicky 

s rodičmi a žiakmi aj prostredníctvom sms správ a mailom. Pripravovala tanečné variácie. 

Venoval sa čas pre opakovanie choreografii. Naďalej bolo potrebné napaľovanie a sťahovanie 

hudobných nahrávok, aby sa žiakom púšťal pri on-line vyučovaní rôzny hudobný štýl. Zamerala 

sa na cvičenie, posilnenie brušného, chrbtového a stehenného svalstva v polohách na zemi. Deti 

precvičovali cviky z predmetu Tanečná príprava. Venovali sa opakovaniu základných prvkov 

z Klasického, Džezového, Moderného a Ľudového tanca. Na záver vyučovania sa zapájali 

strethingové prvky pre rozsah a vyťahanosť dolných končatín. 

Opakovali sa staršie, novšie aj nedokončené choreografie. Pozornosť sa venovala Adagiu 

v priestore a základným klasickým skokom v Allegre. V ľudovom tanci sa žiaci oboznámili so 

Zemplínskou, Horehronskou, Liptovskou a Goralskou tanečnou oblasťou. V džezovej technike 

sme sa sústredili na správne prechádzanie z vytočenej do paralernej pozícii, na rolovanie tela, 

vlny trupom, kontrakcie a izolácie.  
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Od 10.mája 2021 bolo obnovené vyučovanie na ZUŠ a pokračovalo sa vo vyučovaní najprv 

individuálnymi konzultáciami. Neskôr v skupinách podľa rozvrhu za dodržania hygienických 

opatrení. 

Choreografie :   Slimákovci   Pš ročník  Musique Magique 1,2/1č 

                          Anjelik, Piece by piece  1,2/2č Every body Jam          2,3,4/2č 

V tomto školskom roku 2020/2021 sa neuskutočnili žiadne Verejné tanečné predstavenia ani 

tanečné súťaže. 

 

Tanečný súbor TAM-TAM  

Vedúca:         Miroslava  Gajdošová, DiS. art. 

Korepetítorka:       Katarína Ondovčíková, DiS. art.  

 

Tanečný súbor TAM-TAM  v šk. roku 2020/2021 uskutočňoval súborovú činnosť v týchto 

dňoch: 

 

Po:  13:30 – 13:50 hod. 

    

Ut:  13:15 – 13:35 hod. 

  

Št:  13:15 – 13:35 hod. 

 

Pia:  13:15 – 13:35 hod. 

                         

 

                                             

                                                                

Do 12.10.2020 prebiehala súborová práca podľa rozvrhu na tanečnej sále prezenčne. Na základe 

usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy 

a školské zariadenia v súvislosti so šírením korona vírusu COVID-19, bolo od 12.10.2020 

prerušené prezenčné vyučovanie. 

Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. 

Prezenčné vyučovanie sa obnovilo 10.5.2021. 

Nácvik choreografií dištančnou aj prezenčnou formou podľa jednotlivých ročníkov: 

 

 

1+2/1 – Mušky 

3+4/1 – Nebo, Zima, Priateľstvo 

1+2/2 – Dýchaj  

3+4/2+II.st. – Náš svet, Muži v čiernom, Cesta 

 

V tomto šk.roku 2020/2021 sa kvôli týmto skutočnostiam neuskutočnilo žiadne verejné tanečné 

predstavenie ani tanečná súťaž. 
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Literárno-dramatický odbor  

Vedúci predmetovej komisie:           PhDr. Miroslava Lauffová 

 

Členovia predmetovej komisie:     Eva Grohová       

             Mgr. Lucia Mačingová            

                Tomáš Hodermarský DiS.Art  

                                                           Peter Orgován  

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19, bolo 

od 12.10 2020 prerušené prezenčné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. 

Obnovené bolo 10.5 2021. 

Zasadnutia v školskom roku 2020/2021.   
Zasadnutia predmetovej komisie sa uskutočnili podľa plánu práce školy v súlade 

s plánom zasadnutí PK, v čase prerušenia vyučovania prebiehali online a mali upravený obsah.  

Hlavnými cieľmi bolo zabezpečiť plynulý chod literárno-dramatického odboru – 

predovšetkým počas dištančného vyučovania, zabezpečiť podmienky pre budúce možné 

predstavenia žiakov, zosúladiť harmonogram realizovaných prednesových súťaží, udržať kvalitu 

vyučovania a počet žiakov v LDO.  

Od októbra – v čase prerušenia prezenčnej výučby – sa tento cieľ – kvalita vyučovania – 

stal obzvlášť dôležitým vzhľadom na to, že pedagógovia odboru boli opätovne postavení pred 

náročnú úlohu: zvládnuť špecifiká a potreby dištančného vzdelávania, priebežne povzbudzovať 

častokrát unavených a demotivovaných žiakov.  

V súlade s odporúčaním vedenia školy pedagógovia využívali Zoom, pomocou ktorého 

dokázali vytvoriť nielen individuálne, ale i skupinové aktivity, pripraviť pre žiakov pútavé 

prezentácie, súťaže a projekty. Práca v týchto podmienkach bola o to náročnejšia, že sme 

prioritne pedagógovia umeleckých predmetov, nie IT odborníci. Avšak každý problém môže 

znamenať i novú príležitosť a v duchu tohto tvrdenia sa s touto výnimočnou situáciou 

pedagógovia vysporiadali.  

Hneď v úvode školského roka sme pripravili film pre našu najvyššiu súdnu inštitúciu – 

Ústavný súd SR, ktorý nahradil naše pravidelné vystúpenia na Dni otvorených dverí ÚS SR. 

Tento film sa začal realizovať už počas prázdnin, pedagógovia a žiaci vo svojom voľnom čase 

natáčali jednotlivé scény a následne ich kolega P. Orgován upravil a spracoval do samostatného 

filmu. Rovnako sme postupovali i pri zaznamenávaní ďalších aktivít a projektov, pričom sme 

o nich priebežne informovali rodičov na novej, profesionálnejšej stránke LDO i na stránke ZUŠ. 

Učitelia dokázali v priebehu roka pravidelne vytvárať pútavé prezentácie tematicky 

zamerané na slovesné (slovné hádanky, hry, súťaže, jazykolamy, paronýmia, porekadlá...) , 

divadelné (napr. dejiny divadla, masky v divadle, Fimfárum...) a dramatické činnosti 

realizovateľné v domácich podmienkach, vytvoriť úlohy a aktivity prinášajúce žiakom potrebné 

informácie i rozptýlenie. Môžeme skonštatovať, že v online priestore vznikli zaujímavé 

a hodnotné projekty: FIMFÓRUM – divadlo a kritické myslenie, PRÍBEHY STARÝCH 

FOTOGRAFIÍ – vlastná tvorba, PROJEKT KOŠICE – divadelné inscenácie štyroch súborov 

vychádzajúce z histórie nášho mesta v spolupráci s výtvarným odborom, PLECHOVÝ TERČ 

S PRESTRELENÝM KOŇOM – vlastná tvorba, projekt RECITAČNÉ KOLÁŽE – I.-VIII..  

Atmosféra takýchto hodín bola určujúca pre tvorbu nasledujúcich hodín, vyžadovala od 

pedagógov niekoľkohodinovú domácu prípravu, no spätná väzba od žiakov zúčastnených na 

hodinách dokazovala, že to malo zmysel. 

Učitelia tiež využívali na komunikáciu so žiakmi mail, messenger, Viber a pod.  
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Dôležitým bodom zasadnutí bola príprava a dotiahnutie školskej agendy, uzatvorenie 

školského roka a štúdia pre absolventov, realizácia talentových skúšok (prezenčne). 

Predovšetkým v závere školského roka v súvislosti s obnovením vyučovania, bolo potrebné 

zabezpečiť skupinové vyučovanie v súlade s nastavenými hygienickými opatreniami, presun 

skupín po budove školy, organizáciu rodičov pri preberaní žiakov, tiež zabezpečiť dištančné 

vyučovanie pre žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť prezenčnej formy.  

Problematickým pre LDO ostáva členenie priestorov na vyučovanie – predovšetkým 

prechodová LDO 2 a malá trieda LDO 3, tiež počet priestorov. Tento školský rok sme mali vo 

vybrané dni k dispozícii ďalšiu triedu, čo významne pomohlo v organizácii prednesových hodín, 

v budúcom školskom roku ju budeme (po tohtoročných skúsenostiach) vo veľkej miere 

využívať.  

Zápisnice PK boli odovzdané v súlade s plánom práce, plány zasadnutí sa od 

realizovaných líšia vzhľadom na výnimočnú situáciu. 

Termíny zasadnutí PK: 
˗ 27.8.2020 

˗ 24.9.2020 

˗ 21.10.2020 

˗ 21.1.2021 

˗ 19.2.2021 

˗ 23.6.2021 

Projekty prezentované na webovej stránke školy: 

   
- RECITAČNÉ KOLÁŽE – 8 dielov, zapojených 40 žiakov – uč. Mačingová. Žiaci sa veľmi radi 

a s nadšením zapojili do tohto online projektu, ktorý bol zverejnený                na stránke školy 
a na FB LDO. 

 
- FIMFÓRUM – divadlo a kritické myslenie – uč. Lauffová, Orgován – pieseň žiakov DS Odrobinka 

k projektu – dec. 2020 – Život je jen náhoda – stránka LDO 
 

- Forbíny k projektu FIMFÓRUM – jún 2021 – uč. Lauffová, Hodermarský – stránka LDO 
 

- Piesne HHP – Viktória Šmidová, Radka Kožejová – uč. Orgován – stránka LDO 

 

 

Prezentácia žiakov a súborov na mimoškolských akciách v školskom roku 2020/2021.  

 DOD ÚS 2020 – september – DS Odrobinka – film /dostupné na stránke ÚS 

 POETRY JAM – Knižnica pre mládež mesta Košice  
- každý posledný štvrtok v mesiaci, Hodermarský, Grohová  

Úspešnosť žiakov na online súťažiach a prehliadkach  
  

66. ročník súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – regionálne kolo  

 

4. kategória      1. miesto Thomas Mansbridge                                  Grohová 

   2. miesto Daša Belková                           Grohová 

              3. miesto Branislav Lacko                                         Grohová 

           1. miesto Oliver Hasaj                                               Grohová 
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5. kategória      1. miesto Alfréd Tóth                                                Grohová 

 

Dátum a miesto konania: 6. októbra 2020 – natáčanie prednesov v priestoroch -Centrum  kultúry 

Košického kraja - Hrnčiarska 9, 040 01 Košice 

66. ročník Hviezdoslavov Kubín -  celoslovenské kolo – 11. – 12. 12.2020   

online formou- nesúťažne 

 

67. ročník súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresné kolá 

súťaže 

Okres KE I 

Umiestnenia :      poézia: 

III. kategória  

1.miesto              Dávid Polan                         pedagóg: M. Lauffová  

2.miesto s NP     Eliška Macáková                 pedagóg: L. Mačingová 

3.miesto              Kristína Lovásová               pedagóg: L. Mačingová 

 próza: 

II. kategória           

            1.miesto               Alexandra Polanová           pedagóg: M. Lauffová 

 

Dátum a miesto konania: 3.06.2021, CVČ na Popradskej ulici, Košice  

 

Okres KE II  

Umiestnenia :      poézia: 

I. kategória  

 2.miesto s NP             Timotej Herchl             pedagóg: T. Hodermarský  

 

II. kategória  

Čestné uznanie     Richard Jesenský                pedagóg: M. Lauffová  

 

           III. kategória  

 1.miesto               Tereza Trcková                        pedagóg: L. Mačingová  

 3. miesto               Viliam Ferko                           pedagóg: L. Mačingová 

 

           próza: 

I. kategória  

 1.miesto                Petra Koribská                       pedagóg: L. Mačingová  

 2. miesto               Róbert Köglovitsch               pedagóg: T. Hodermarský 

 3. miesto               Alex Vavrek                          pedagóg: M. Lauffová 

 

II. kategória  

 

1. miesto               Tereza Tverďáková                pedagóg: M. Lauffová  

2. miesto s NP      Veronika Gburíková               pedagóg: M. Lauffová 

 

            

  III. kategória  

 1.miesto               Tereza Trcková                        pedagóg: L. Mačingová  

 3. miesto               Viliam Ferko                           pedagóg: L. Mačingová 

 

Dátum a miesto konania: 3.06.2021, CVČ na Popradskej ulici, Košice 
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Okres KE IV.   

Umiestnenia :      poézia: 

 

I. kategória  

 1.miesto                 Charlotte Elise Šalamún            pedagóg: T. Hodermarský  

 

II. kategória  

2.miesto s NP          Amélia Kavoňová                     pedagóg: T. Hodermarský 

  III. kategória  

 1.miesto                Sára Štofanová                            pedagóg: E. Grohová   

 3. miesto               Veronika Kuglová                       pedagóg: L. Mačingová    

 

           próza: 

 

I. kategória  

 1.miesto                Emma Szegedyová                pedagóg: T. Hodermarský  

II. kategória  

2. miesto               Adela Pavlovičová                   pedagóg: L. Mačingová            

Dátum a miesto konania: 3.06.2021, CVČ na Popradskej ulici, Košice 

 

Záver   

Literárno-dramatický odbor sa v uplynulom školskom roku angažoval predovšetkým – 

podobne ako ostatné odbory – v online priestore. Dištančné vzdelávanie prinieslo pre žiakov 

(keďže sme doň vstúpili už po druhýkrát) nielen negatíva, ale i nové zručnosti a kompetencie 

žiakov – naučili sa pracovať s kamerou, mikrofónom, my (pedagógovia) sme sa naučili tvoriť 

scenáre s ohľadom na potreby filmového záznamu (Lauffová, Orgován, Hodermarský), venovali 

sme viac vzácneho času vlastnej tvorbe.  

Práve vďaka dištančnému vzdelávaniu sa táto oblasť posunula do popredia záujmu 

žiakov a priniesla výborný materiál na naše budúce dve knihy: Príbehy starých fotografií 

a Plechový terč s prestreleným koňom (Lauffová, Hodermarský). Tieto projekty boli tiež 

príležitosťou na medziodborovú spoluprácu a výtvarný odbor pre nás pripravil portréty našich 

spisovateľov. Tiež sa postaral o veľkoplošnú maľbu – štylizovaný portrét učiteľov LDO, ktorý 

po rekonštrukcii okien nájde svoje čestné miesto v priestoroch LDO. 

Vizuál kníh je pripravený, v budúcom roku by sme radi zrealizovali krst kníh spoločne 

s rodičmi a blízkymi (ak to nepôjde, nič nestratíme a knihy vyprevadíme do života rovnako ako 

by to bolo tento školský rok).   

V budúcom školskom roku plánujeme pokračovať nielen vo vzdelávaní našich žiakov 

v oblasti divadla a umeleckého slova, ale i v spolupráci s ostatnými odbormi ZUŠ. 

K tvorivej činnosti patrí nielen účasť na divadelných a prednesových súťažiach, ale tiež 

aktívna spolupráca pri organizovaní Festivalu ZUŠ – zamerané na sekciu divadiel, ktorý – ako 

silno veríme – sa uskutoční a prinesie dôležitú prehliadku tvorivosti žiakov. 

V rámci rozširovania LDO by plánujeme dôkladnejšie využívať priestory LDO, 

precíznejšie vyberať súťažné prehliadky, ktorých sa zúčastníme a prispôsobovať plán práce 

práve týmto aktivitám. 
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Spoluprácu s rodičmi žiakov hodnotíme vysoko pozitívne – predovšetkým v čase 

dištančného vzdelávania, kedy sme všetci museli vytvoriť priestor pre úplne nový spôsob 

vnímania vzdelávania. Tento priestor preukázal, že naša práca so žiakmi je zmysluplná, že sa 

nám podarilo udržať kontakt s väčšinou žiakov a ich rodičov. Pedagógovia sa snažili čo najlepšie 

adaptovať na nové podmienky a využiť tie možnosti, ktoré boli k dispozícii.  Pociťujeme 

silnú spätnú väzbu vo vzťahu k rodičom žiakov a ich snahu participovať na aktivitách LDO. 

Prispieva k tomu i zviditeľnenie odboru na sociálnych sieťach a novej webovej stránke, tiež 

rôzne kontaktné aktivity zamerané na budovanie vzťahov so žiakmi a ich blízkymi.  

 

 

súbor: MALINOVÝ KOMPROMIS 

žiaci : 3., 4.ročník 2.časti prvého stupňa, 1., 2.ročník druhého stupňa 

miesto: LDO 2 

čas: 16.00 -16.45 hod. / utorok 

vedúca súboru: PhDr. MIROSLAVA LAUFFOVÁsúbor:  

Súbor MALINOVÝ KOMPROMIS plánoval v tomto školskom roku pokračovať v tvorivej 

práci a predstaviť divákom dve inscenácie. Avšak človek mieni, korona mení, plánované 

divadelné inscenácie sa nezrealizovali, no v tomto školskom roku sa podarilo súboru v rámci 

alternatívneho plánu vyplývajúceho z výnimočnej situácie spojenej s dištančným vzdelávaním 

vytvoriť projekty FIMFÓRUM – divadlo a kritické myslenie a Príbehy starých fotografií .  

Prvý projekt vychádzal z tvorby pána Wericha a jeho Pohádek pro chytré deti a chytré 

dospělé, ktoré v sebe snúbia nielen múdrosť rozprávky, ale i vtip a ľahkosť, s akou nastavujú 

zrkadlo menej pekným stránkam človeka. 

Žiaci inšpirovaní filmom Fimfárum a na základe tvorby Voskovca a Wericha 

v Osvobozenom divadle – forbíny – vytvorili niekoľko zaujímavých forbín – samostatných 

divadelných útvarov. Tieto forbíny mali v sebe nielen autorské zastúpenie samotných žiakov 

(vlastná tvorba dialógov), ale i – po vzore Voskovca a Wericha – kritickým okom zobrazovali 

rôzne typické situácie zo života. Tematicky sa dotýkali vzťahov i úloh mužov a žien v nich, 

hľadali odpovede na vedecké otázky, mudrovali nad školskými drobnosťami. 

V júni sa v rámci workshopu podarilo preniesť forbíny i do exteriéru, dotiahnuť dialógy do 

dramatického konca a následne ich nahrať (krátke filmy). 

Napriek viacerým problémom, ktoré so sebou tento pandemický čas priniesol, sa podarilo 

súboru tvorivo existovať i v online priestore a súčasne získať nové zručnosti – pracovať 

s kamerou i mikrofónom, autorsky participovať na dramatickej tvorbe a tiež tvoriť príbehy – 

vlastná tvorba na motívy fotografií pod názvom: Príbehy starých fotografií. 

 



Základná umelecká škola, Bernolákova 26, 040 11 Košice   

 
 

 32 

súbor: MALÉ ŠQUARKY 

žiaci : 3., 4.ročník 1.časti prvého stupňa 

miesto: LDO 2 

čas: 14.20 -14.40 hod. / streda 

vedúca súboru: PhDr. MIROSLAVA LAUFFOVÁ 

 

Žiaci tohto súboru sa na doskách, ktoré znamenajú svet predstavili už viackrát, tento 

školský rok stihli v rámci dištančného vzdelávania pracovať na projekte Košice – konkrétne na 

divadelnej inscenácii pod názvom Žobrákov dom. Podarilo sa vytvoriť kompletné dialógy 

k tomuto historickému divadelnému vhľadu do histórie Košíc, charaktery postáv, no na javisko 

si ešte budeme musieť počkať. 

Žiaci sa tiež zapojili do projektu vlastnej tvorby pod názvom Príbehy starých fotografií 

alebo Plechový terč s prestreleným koňom (podľa vlastného výberu). Žiaci vymysleli krásne 

príbehy, v novom školskom roku by sme ich radi dostali z online priestoru do knižnej podoby (aj 

s poriadnym krstom). 

súbor: ODROBINKA 

3., 4.ročník II.stupňa 

miesto: LDO 2 

čas: 16.00 -16.45 hod. / štvrtok 

vedúca súboru: PhDr. MIROSLAVA LAUFFOVÁ 

 

Súbor ODROBINKA patrí medzi stabilné divadelné súbory a vo svojej tvorivej činnosti si už 

vyskúšal viacero foriem divadla. Tento školský rok mal patriť predovšetkým absolventkám 

Barborke Vaľkovej a Noemi Fedoriakovej, ktoré poctivo odchodili prvý i druhý stupeň štúdia. 

Plán bol zrealizovať absolventské predstavenie Lásky pána prezidenta na motívy divadelnej hry: 

Lásky Georga Washingtona. Téma absolventky (aj ostatných členov) maximálne zaujala, 

ponúkla silné herecké postavy so zaujímavými charaktermi, ktoré si herečky nesmierne užili.  

 Bohužiaľ, táto inscenácia sa nedostala pred divákov (vzhľadom na situáciu), no 

jednotlivé scény sú zaznamenané na videonahrávkach, ktoré po spracovaní P. Orgovánom budú 

aspoň malou pripomienkou našej tohtoročnej tvorby. 

 Žiačky sa tiež zapojili do projektu vlastnej tvorby a napísali naozaj zaujímavé a kvalitné 

poviedky v rámci projektu: Príbehy starých fotografií.    
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súbor:  DDS INSPIRO 

žiaci : 3., 4.ročník 1.časti prvého stupňa 

miesto: LDO 2 

čas: 14.20 -14.40 hod. / utorok 

vedúca súboru: PhDr. MIROSLAVA LAUFFOVÁ 

Žiaci DDS INSPIRO pracovali na divadelnom projekte Košice – ich inscenácia prepája 

príbeh o zvonárovi Urbanovi a Žobrákov dom, prostredníctvom nezbedných a zvedavých 

vrabcov, ktoré sídlia na Dóme sv. Alžbety sa divák postupne dostáva nielen od príbehu 

k príbehu, ale vypočuje si aj množstvo zaujímavých historických súvislostí a zaujímavostí – 

samozrejme, v ľahkom, divadelnom a divákom prístupnom jazyku. 

Žiaci DDS INSPIRO napísali tiež niekoľko rozprávok do projektu vlastnej tvorby: 

Plechový terč s prestreleným koňom. 

Žiaci Dramatickej prípravy sa spolupodieľali na príprave príbehu O Zvonárovi Urbanovi 

a tiež na niektorých textoch v rámci projektu vlastnej tvorby. 

 

Názov súboru: REPLIKA  

Vedúci súboru: Mgr. Lucia Mačingová 

Termín a miesto skúšok: streda 15:30– 16:15 hod. - trieda LDO 1 

Počet členov súboru: 9  (žiaci 2.,3./2.č.) 

 

Pripravovaná inscenácia Stroskotanci Názov súboru: VERSATILKA   

Vedúci súboru: Lucia Mačingová 

Termín a miesto skúšok: piatok  15:05 -15:50 hod. - trieda LDO 1 

Počet členov súboru:  12 (žiaci 1. 2.,3.roč./2.č. )  

 

Pripravovaná inscenácia Prometheus 

 

Názov súboru: DS HLT   

 

Vedúci súboru: Mgr. Lucia Mačingová 

Termín a miesto skúšok: utorok 15:005 -  15:50 hod. - trieda LDO 1 

Počet členov súboru: 10 (žiaci 1.,2./2.č.) 

Pripravovaná inscenácia  Laktibrada 
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Názov súboru: DS DRAMLINKA  (ročníkové práce – predmet Práca v súbore ) 

 

Vedúci súboru: Mgr. Lucia Mačingová 

Termín a miesto skúšok: pondelok 15:05 15:50 hod. – trieda LDO1 

Počet členov súboru: 10  (žiaci 2.,3.,4./1.) 

Pripravovaná inscenácia Ako Muflón Ancijáš s ľudožrútmi sekali dobrotu 

 

V tomto školskom roku sa nekonali žiadne verejné vystúpenia súborov, aj keď počas 

pravidelných online ZOOM stretnutí žiaci pracovali na príprave divadelných inscenácií. Veríme, 

že pripravované vystúpenia sa budú môcť zrealizovať v čo najskoršom termíne v budúcom 

školskom roku.  

 

Žiaci zo všetkých DS boli zaradení do online prednesového projektu  

Recitačné koláže I - VIII, ktorý bol postupne zverejňovaný na web.stránke školy a na FB LDO 

Výtvarný odbor 

Vedúci predmetovej komisie:           A Andrejková,Paed Dr. 

 

Členovia predmetovej komisie:     T. Čepek, Akad.mal  

M. Gramatová, Mgr. 

S. Biháryová, Bc. 

M .Kolačkovská, Mgr. 

 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19, bolo 

od 12. októbra 2020 prerušené prezenčné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou 

od 12 októbra 2020 do 10.mája 2021 v kolektívnom vyučovaní výtvarného odboru. 
 

Aktivity a prezentácia žiakov VO na verejnosti 

Projekty prezentované na webovej stránke školy: 

30.11.2020-OKULUS  I.- a 31.3.2021Okulus II Virtuálna galéria na stránke školy a na 

Facebookovom profile VO 

uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová, S. Biháryová a M. Kolačkovská 

Projekty z domu počas zatvorenia prevádzky škôl od októbra do mája 2021, 

21 výtvarných projektov  

 

18.11.2020 -Omaľovanka Architektúra Košíc, uč. M. Kolačkovská 

             -Masky, , uč. M. Kolačkovská 

-Mozaika podmorského sveta, uč. M. Kolačkovská  

-Portrét podľa Arcimbolda , uč. A. Andrejková 

-Hľadá sa Nemo?, uč. A. Andrejková 
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24.11.2020 - Hádanky z kresieb a malieb, uč. T. Čepek 

30.11.2020 Okulus I. – virtuálna galéria: uč. M. Gramatová, T. Čepek, M. Kolačkovská 

-Pexeso pre Žiakov ZUŠ,  uč. M. Kolačkovská 

7.12.2020 - Mozaika prác, uč. M. Gramatová 

8.12.2020 -Náš Land art, uč. A. Andrejková 

- Gotika očami detí, uč. A. Andrejková 

 

12.12.2020 -Štedré Vianoce deťom, uč. M. Gramatová, T. Čepek, S. Biháryová a  A. 

Andrejková 

18.12.2020 -Vianočná pohľadnica, uč. A. Andrejková 

10.2.2021 -Kniha včera, dnes a zajtra, uč. A. Andrejková 

-Ako vidím zviera, uč. M. Gramatová 

13.2.2021 -Srdiečka z lásky, uč. A. Andrejková 

22.3.2021 -Expresionizmus  1- zátišie, uč. M. Kolačkovská 

24.3.2021 -Animovaný Film Lúpežná výprava -F. Miliczký, , uč. T. Čepek 

25.3.2021 -S Láskou pre Vincenta, uč. A. Andrejková 

- Puzzle-J. Miró- záhrada, uč. M. Kolačkovská 

13.4.2021 -Animovaný Film Raz nájdem svoj kŕdeľ-B. Brindžáková , uč. T. Čepek 

28.4.2021 -Vesmír a jeho tajomstvá, uč. A. Andrejková 

31.3.2021 Okulus II. – virtuálna galéria: uč. M. Gramatová, T. Čepek, M. Kolačkovská S. 

Biháryová a A.Andrejková 

8.5.2021 -Kresby inak, uč. A. Andrejková 

14.6.2021 -Rúškom chránim seba ale aj teba... POCTA OBETIAM KOVID 19. – uč. A. 

Andrejková  

pozitíva:  

Prezentácia výtvarnej  práce žiakov ZUŠ výtvarného odboru je veľmi dôležitá aj vo virtuálnom 

svete v podobe prehliadky žiackych prác či už na stránke školy alebo na rôznych profilových 

stránkach ako napr. Facebook, Youtube... Je aktuálnou požiadavkou učiteľov aleaj žiakov, či 

rodičov. 

Viruálna galéria Okulus I. a Okulus II je prezentáciou žiackych  pác, ktoré žiaci vytvorili doma 

pod vedením učiteľov výtvarného odboru, ktorí vyučovali  dištančnou formou počas pandémie 

Covid 19. 

Výtvarné práce sú zastúpené  všetkých ateliérov jednotlivých učiteľov, prác  všetkých žiakov 

výtvarného odboru bez ohľadu na vek . Sú názornou ukážkou daných projektov, ktoré vznikli  

počas uzatvorenia prevádzky škôl. Práce žiakov ZUŠ tak mohli aj môžu vzhliadnuť nielen 

rodičia a žiaci ale celá široká verejnosť. Takáto forma prezentácie prác žiakov výtvarného 

odboru bola dostatočná, uspokojivá pre všetky strany. Reakcie zo strany rodičov boli veľmi 

pozitívne, rodič a žiak mal možnosť vidieť ako jeho dieťa postupuje v svojom raste a zlepšuje sa. 

Zároveň verejná prezentácia je pozitívnym príkladom výuky, ktorá bola veľmi precízna, 

zodpovedná online cez ZOOM , s oveľa náročnejšou prípravou na hodinu ako pri klasickej 

výučbe vo výtvarných ateliéroch. Výsledky projektov určujú učiteľom spätnú väzbu, ktorá býva 

obvykle len pri výtvarných súťažiach, prípadne verejných výstavách.  

negatíva: 

 Príprava a realizácia záverečných výstupov v podobe virtuálnej prehliadky, alebo krátkych 

videofilmov alebo hier ako napr. pexeso si vyžaduje presný cieľ a presné plánovanie učiva 

s nádväznosťou témy a komplexnosťou radu úloh na seba nadväzujúcich, nielen samotného 

učiva, ale aj jej dostatočne kvalitného spracovania nakoľko je výstup dostupný širokej verejnosti. 

Záverečný výstup z vyučovacích hodín  musí spĺňať kritérium kvality prislúchajúcej veku 

a možnostiam žiakom . Žiak musí pracovať samostatne a presne, s dodržaním pracovného 

postupu s dôrazom na bezpečnosť, pod učiteľským vedením na diaľku a s dôrazom na 
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predpokladanú kvalitu čiže v tomto prípade tu nemôže ísť len o hru a radosť z poznania a tvorby. 

Príprava, archivácia, úprava fotodokumentácie a adjustácia výtvarných prác si vyžaduje dostatok 

času, učiteľ musí výtvarné práce adjustovať vo svojom voľnom čase, nie počas vyučovania 

a ukladať jednotlivé príspevky . Zároveň si musí osvojiť nové možnosti spôsobu ukladania, 

vytvárania jednotlivých príspevkov pričom bola potreba samovzdelávania. 

Celková situácia, ktorá vznikla prerušením prevádzky v škole obmedzila kontakt  s rodičmi 

a žiakmi len prostredníctvom interaktívnych médií. Komunikácia prostredníctvom mailov, 

aplikácii, rôznych médií je veľmi časovo náročná, ale v tejto situácii bola nevyhnutná 

a jediná, stala sa neoddeliteľnou súčasťou našej vzájomnej komunikácie, učiteľa a žiaka a rodiča. 

Aj na základe takéhoto typu prezentácie a poctivej online výuky sa nám podarilo udržať záujem 

o štúdium na danom odbore, čo nebolo vôbec jednoduché. Pre nás bolo prvoradé si udržať so 

žiakmi osobný kontakt, ktorý bol sprostredkovaný počas online hodiny a zmotivovať dieťa 

natoľko, aby sa hodín zúčastňovali a tešili sa na nich, čo môžeme skonštatovať, že sa nám 

úspešne podarilo. 

Prezentácia žiakov na mimoškolských akciách v školskom roku 2020/2021: 

 september 2019 

2.9 2019 Inštalácia výtvarných prác v priestoroch školy, v jednotlivých ateliéroch. 

uč.: T. Čepek, S. Biháry, M. Gramatová, M. Kolačkovská a A. Andrejková, 

25.-27.9. 2020 Cineama 2020 celoštátne kolo Bardejovské kúpele 

Národné osvetové centrum Bratislava 

2.miesto  kateg. do 16.rokov Barbora Brindžáková za film Na stole uč.: T. Čepek    

december 2020  

11.12. 2020 Najlepšie z najlepších...Výstava prác žiakov VO v Reštaurácii Golem  na 

Dominikánskom námestí v Košiciach. 

  pozitíva:  

Prezentácia výtvarnej  práce žiakov ZUŠ výtvarného odboru je veľmi dôležitá aj v priestoroch 

školy ale aj mimo nej . V tomto prípade sa jednalo nielen o stálu expozíciu prác žiakov 

výtvarného odboru pre oddelenie geriatrie v Nemocnici sv Michala v Košiciach. 

Najzaujímavejších 10 výtvarných prác  sme s finančnou podporou klubu Soroptimist  

zapaspartované a v sklách odovzdali Prednostovi Kliniky UNLP MUDr.. P. Olexovi na 

oddelenie geriatrie  nemocnice Sv. Michala.. Prepájeme tak a  budujeme medziľudské vzťahy 

medzi pacientami , širokou verejnosťou a vedením nemocnice. Takáto výstava má z dlhodobého 

hľadiska pre ZUŠ veľký význam. 

negatíva:  

Pôvodný plán verejnej vernisáže v priestoroch nemocnice neprebehol, nakoľko v tom čase bol 

dlhodobý prísny LongDown, ale vedenie nemocnice tak učinilo so svojim zastúpením 

pracovníkov.. 

uč.  A. Andrejková, T. Čepek a G. Kolačkovská , fotodokumentácia: A. Andrejková 

 

11.12.2020 Štedré Vianoce deťom, spolupráca s Klubom  Soroptimist, starostom mestskej 

časti staré mesto-.  

uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová a S. Biháryová  

pozitíva: 

Je veľmi dôležité mať so žiakmi osobný kontakt a hlavne po dlhej dobe sme mali možnosť sa 

stretnúť na verejnom priestranstve s ohľadom na prísne bezpečnostné opatrenia. Otvorenie 

výstavy prebehlo na verejnosti, vystavené práce v oknách reštaurácie Golem v Košiciach 

s podporou Beáty Murkovej boli príkladom toho, keď sa chce tak sa dá. Tieto výtvarné práce 

boli odovzdané Prednostovi UNLP MUDr. P. Olexovi, zástupcovi nemocnice Sv. Michala v 
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Košiciach . Najlepší hádači z rozprávkových hádaniek boli ocenení vecnými cenami, Priamo na 

mieste stretnutia na Dominikánskom námestí v Košiciach .S podporou Starostu Mestskej časti 

Staré mesto nám bol pridelený stánok-stôl, na ktorom boli vystavené produkty, výtvarné práce 

žiakov za účelom dobrovoľného predaja. Finančná dobrovoľná zbierka zo strany širokej 

verejnosti, rodičov a priateľov školy je obrovskou pomocou pre výtvarný odbor, častokrát slúži 

na nákup nespotrebného materiálu pre VO. Takýmto spôsobom sa snažíme pomôcť aj škole 

a budujeme hodnotu vzájomnej úcty k tvorbe a ručnej práci. 

negatíva:  

Takáto prehliadka výstavy si vyžaduje dobrú organizáciu, včasnú prípravu a dohodu nielen 

s rodičom ale aj kolegami a vedeniu mesta, čo prebieha v niekoľkých stretnutiach vo svojom 

osobnom čase.. Učiteľ má na zodpovednosti chod takejto akcie, prenos materiálu vo vlastnej 

finančnej réžii a zodpovednosť počas celej prehliadky na výstave a počas celej hromadnej akcie. 

Nie každí učiteľ to chce podstúpiť. Preto aj bolo nutné si zistiť záujem zo strany učiteľov, 

rodičov a  detí nakoľko situácia bola sťažená epidemiologickou situáciou. No napriek tomu akcia 

prebehla veľmi úspešne a bola prínosom všetkým zúčastneným.  

uč.  T. Čepek, S. Biháry, M. Gramatová a A. Andrejková,  

fotodokumentácia: A. Andrejková, T. Čepek, M. Gramatová 

 

21.12.2020 Pre Vás - Stála expozícia pre pacientov nemocnice sv Michala na oddelení geriatrie 

v Košiciach . Inštalácia 10 ks.. výtvarných prác formátu A2. Výstava výtvarných prác 

v nemocnici bola plánovaná pre verejnosť ale dôsledkom pandémie Covid 19 bola zrealizovaná 

len pre pacientov nemocnice bez verejnej vernisáže.. 

uč.: A. Andrejková 

regionálna súťaž: 

september 2020 

 

25.-27.9. 2020 Cineama 2020 celoštátne kolo Bardejovské kúpele 

Národné osvetové centrum Bratislava 

2.miesto  kateg. do 16.rokov Barbora Brindžáková za film Na stole  uč.: T. Čepek    

 

január 2021 

20.1.2020:, Koláže rozprávajú, téma Obálka knihy, 17.ročník výtvarnej súťaže , CVČ 

Popradská 86, Košice 

pedagóg A. Andrejková, M. Gramatová, M. Kolačkovská a T. Čepek 

marec 2021  

30.3.2020 I. kolo REC PLAY 2020 Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Tabačka 

Kulturfabrik, Košice. 
,I. kolo REC PLAY 2020 Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Tabačka Kulturfabrik, Košice. 

TOP FILM -Kategória do 16 rokov 

Barbora Brindžáková – 4r 1.č. -, animovaný film 

pedagóg :T. Čepek 

apríl 2021 : 

9.4.2021 Vesmír očami detí  - XXXVI. Ročník výtvarnej súťaže, CVČ Popradská 86 , Košice 

pedagóg  uč.: T. Čepek, M. Gramatová, M. Kolačkovská a A. Andrejková 

 

máj2021 

9.5.2021 Moje mesto -XVI. ročníka výtvarnej súťaže, CVČ Popradská 86, Košice 
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pedagóg  uč.: T. Čepek, M. Gramatová, M. Kolačkovská a A. Andrejková 
 

24.5.2021 Divadlo Comedia Dell Arte pre LDO v Košiciach , Tvorba veľkoplošnej maľby pre 

účely LDO. 

uč:. A. Andrejková  

pozitíva: 

Žiaci a výtvarný odbor sa dostáva do povedomia iných odborov našej školy. Jeho kvalita je 

príkladom viacerých oslovení pri spolupráci, so žiakmi VO. Realizácia veľkoplošnej maľby jej 

presné stvárnenie, podľa zadaného materiálu LDO vnáša žiaka do reálneho využitia výtvarnej 

práce  realizátora a objednávateľa- investora. Práca žiakov nadobúda rozmer vážnosti. 

negatíva:  

Pri takejto objednávke, zo strany LDO ide o menej tvorivú činnosť, ide tu skôr o presnú kópiu, 

tvorbu akejsi kulisy. Žiak túto prácu musí vykonať presne a musí mať dostatočnú skúsenosť  

s maľbou a realizáciou. Jedná sa o presný rad úloh a postupov na seba nadväzujúcich. 

uč.  A. Andrejková ,fotodokumentácia: A. Andrejková 

júl 

1.7.2021 Učitelia deťom a deti učiteľom o Košiciach. Výstava 

Stála expozícia prác v kancelárii prvého Kontaktu na MMK Košice, na prízemí bola 

plánovaná na marec ale dôsledkom pandémie Covid 19 bola zrealizovaná až  v mesiaci Júl. 

Odvoz a inštalácia výtvarných prác uč. A. Andrejková ,T. Čepek, S. Biháry a M. Gramatová  

pozitíva: 

Výtvarný odbor má možnosť realizácie a prezentácie výtvarného odboru na veľmi 

frekventovanom mieste, na prízemí Magistrátu Mesta Košice. Táto výtvarná práca  má 

dekoratívnu a didaktickú hodnotu. Maľby sú realizované vo veľkom formáte, sú pútačom školy 

a stávajú sa aj edukatívnou pomôckou pre verejnosť. Hlavnou úlohou je vzdelávať širokú 

verejnosť, preto tieto maľby sú často dopĺňané aj doplňujúcimi informáciami , faktami o danom 

umelcovi, stavbe či tvorbe. Spĺňa estetické kritérium. Prezentácia výtvarných prác žiakov ZUŠ 

výtvarného odboru,   jednotlivých ateliérov má obrovský význam a je veľkou motiváciou  pre 

žiakov rovnako ako aj učiteľov VO, z časového hľadiska je dlhodobou bezplatnou reklamou 

školy.  

negatíva:  

Výstava veľkoplošných malieb bola plánovaná na december ale dôsledkom pandémie Covid 19 

bola zrealizovaná až  v mesiaci 1.júla2021. 

Učiteľ musí výtvarné práce adjustovať vo svojom voľnom čase, nie počas vyučovania. 

Nehovoriac, že inštalácia prác prebiehala  v sťažených podmienkach, vo výškach a na veľmi 

vysokom rebríku, pričom by bolo určite lepšie zabezpečiť malé lešenie. nakoľko realizácia 

týchto výstav býva pravidelne každý rok a bude dlhodobo tvoriť reklamu škole. Na inštalácii 

veľkoplošných výtvarných prác sa musia vždy podieľať všetci učitelia, aj z bezpečnostného 

hľadiska, aby nedošlo k zbytočnému úrazu. 

 

 

Úspešnosť žiakov na online , na súťažiach a prehliadkach:  
  

September 2020   

Názov súťaže:   Cineama 2020 celoštátne kolo Bardejovské kúpele 

Národné osvetové centrum Bratislava 

Umiestnenia: 

2.miesto  kateg. do 16.rokov Barbora Brindžáková za film Na stole  uč.: T. Čepek  

Dátum a miesto konania: 25.-27.9. 2020, Bardejovské kúpele, Národné osvetové centrum 

Bratislava 
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Január 

Názov súťaže:  „Koláže rozprávajú“ téma Obálka knihy,17.ročník výtvarnej súťaže, CVČ 

Popradská 86, Košice 

 

Umiestnenia:         pedagóg: 

  IV. kategória 1. miesto Anna Mária Sudzinová A. Andrejková 

  IV. kategória   2. miesto Chiara Zajacová  M. Gramatová 

IV. kategória 3. miesto Katarína Liptáková  A. Andrejková 

   

Dátum a miesto konania:15. 1. 2021, CVČ Popradská 86 v Košiciach.  
Apríl 

Celomestská súťaž 

Názov súťaže:  Vesmír očami detí, XXXVI. Ročník výtvarnej súťaže, CVČ Popradská 86, 

Košice 

 

Umiestnenia: 

 IV. kategória ZUŠ 1.-4. ročník ZŠ     pedagóg: 

IV. kategória   1. miesto                         Sabinka Smoradova, M. Kolačkovská

 IV. kategória  2. miesto                  Nella Kornecká  A. Andrejková  

 Postup do celoslovenského kola:       Lívia Staneková  M. Kolačkovská 

 

 

V. kategória ZUŠ 5.-9. ročník ZŠ     pedagóg: 

 

V. kategória 3. miesto             Juliana Andrášová A. Andrejková 

Postup do celoslovenského kola:             Miška Miklušová M. Gramatová 

Katarína Gaľová M. Kolačkovská 

 

Dátum a miesto konania: 9.4. 2021, CVČ Popradská 86 v Košiciach , neuskutočnila sa výstava 

len v podobe virtuálnej prezentácie. 

regionálna súťaž:  

Máj 

Názov súťaže:  Moje mesto XVI. ročníka výtvarnej súťaže CVČ Popradská 86, Košice 

Umiestnenia: 

 

V. kategória  ZUŠ              pedagóg: 

Čestné uznanie          Michaela Veliká  A. Andrejková 

Dátum a miesto konania: 9.5. 2021, CVČ Popradská 86 v Košiciach , a výstava bez vernisáže 

v priestoroch CVČ. 

 

Celoslovenská súťaž 

Názov súťaže:  Vesmír očami detí, XXXVI. Ročník výtvarnej súťaže 

Umiestnenia:                                                              pedagóg: 

1.miesto   Lívia Staneková    M. Kolačkovská 

Dátum a miesto konania: 12.5.2021 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Komárňanská 

137 Hurbanovo 947 01 
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Jún 

Názov súťaže: Cineama 2021 

Umiestnenia:  

Čestné uznanie  kateg. do 16.rokov Barbora Brindžáková za film Raz nájdem svoj kŕdeľ  

       pedagóg: T. Čepek 

Dátum a miesto konania: 4.6.2021Gemerské osvetové stredisko, Rožňava 

 

Názov súťaže:  Príroda očami detí-Staráme sa o zem 33. ročník celomestského kola súťaže 

výtvarných a literárnych prác pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, OG a CVČ Košice 

Umiestnenia:      pedagóg: 

IV. kategória ZUŠ  

1. miesto  Ján Smatana   uč. A. Andrejková    

1. miesto  Emka Olexová  uč. M. Gramatová  

   

Čestné uznanie  Tamara Cenkerová  uč. M. Gramatová  

  

Dátum a miesto konania: 17.6.2021, CVČ, EP Popradská 86 v Košiciach  

 

 

 

Záver  

Workshopy, vzdelávacie programy: 

uč. A. Andrejková sa zúčastnila : online vzdelávania 

 

1. – Hranice neformálneho vzdelávania-Nové alternatívy neformálneho vzdelávania v 

prostredí múzeí, galérií a pamiatok 
Webinár bol určení pre pedagógov výtvarného umenia, bol realizovaný prostredníctvom MS 

Teams  

osem po sebe nasledujúcich týždňov. Prvý webinár 4. marca 2021 v čase od 13:30 do 14:30 

hod. Ďalšie nasledujúce webináre sa konali vždy vo štvrtok v rovnakom vysielacom čase. 

Prednášali:4. marec 2021Mgr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD.- Hranice neformálneho 

vzdelávania – teória a prax - úvod do problematikyPaedDr. Renáta Pondelíková, PhD., Mgr. 

Miloslava Borošová Michalcová, PhD. – Didaktické aspekty a ciele galerijnej, múzejnej a 

pamiatkovej pedagogiky  11. marec 2021prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. – Kreativita, 

emocionalita, expresia – fenomény v zážitkovom učení.  18. marec 2021PaedDr. Martina 

Pavlikánová PhD., PhDr. Beáta Husová – Oživené učebnice a iné vzdelávacie projekty na pozadí 

výskumnej paradigmy histórie a múzejnej pedagogiky.  25. marec 2021Mgr. Daniela Čarná, 

PhD. , Mgr. Martina Martincová– Komunikujme (s) umením .8.  apríl 2021doc. Mgr. Petra 

Šobáňová, Ph.D. – Bez názvu nedatováno   15. apríl 2021Mgr. Lenka Lipárová, PhD. – 

Vizuálna komunikácia v podobe komiksu v edukácii 19. apríl 2021 Mgr. Miloslava Borošová 

Michalcová, PhD., PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD., Mgr. Martina Martincová, Mgr. Lenka 

Lipárová, PhD. - otázky a odpovede publika  22. apríl 2021Mgr. Miloslava Borošová 

Michalcová, PhD., - otázky a odpovede publika 

2. Metodický deň vo VSG v Košiciach bol realizovaný prostredníctvom MS Teams dva po sebe 

nasledujúce týždňe od 13:00-14 :00 hod. v Pondelok.  7.6.2021 Kultúra v oslabení-Petra 

Filipiaková a Viera Ballasch Dandárová  aktivity VSG počas pandémie. Prednášali: Jana 

Hutťanová zo SNM – Historického múzea - edukačné projekty SNM.. Workshop galerijných 

pedagogičiek zo Slovenskej národnej galérie. Katarína Defeo Fiúza Siposová a Miroslava 
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Mišová -Portrét a možnosti neformálneho vzdelávania v online a galerijnom prostredí. Web umenia  

14.6. Prednášali: Lindy van Dalen z CHAT - Centrum pre kreatívnu liečbu arteterapiou o 

zážitkovom spôsobe vzdelávania  a Kateřina Minaříková -Moravskeá galéria v Brne - dopad 

pandémie a príklady dobrej praxe. 

Forma týchto projektov a webinárov bola veľkým prínosom pre učiteľa, opierala sa o prax 

a metodické listy, webové stránky, odkazy publikačnej činnosti, ktoré sú využiteľné aj  pre 

výuku na ZUŠ. Je obohatením a rozvojom širšieho  vzdelania vo výtvarnom odbore. Je veľmi 

dôležité sa zúčastňovať aj takýchto webinárov, ďalších možných  vzdelávacích programov pre 

zvýšenie kvalifikácie učiteľa, jeho osobného rastu a s podporou  vedenia školy. Je na škodu, že 

sa iní učitelia VO nezúčastnili. 

 

Zhrnutie výuky v školskom roku 2020/21: 

 

Úprava učebného plánu nebola naplnená celkovo. Prerušenie vyučovania na základe 
rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 12.októbra 2021 nás viedla 
k podstatným zmenám výuky, ktoré si daná situácia vyžadovala. 

Vzhľadom k situácii, ktorá nastala pandémiou Covid 19, nepodarilo sa nám naplniť svoj 

učebný plán len asi na 70 percent, od 12.10.220 do 15.5.2021 sa vyučovanie uskutočňovalo 
prostredníctvom elektronickej komunikácie, prebiehalo dištančnou formou ( prostredníctvom 

informačných technológií. ako napr. mailovou komunikáciou, sms komunikáciou, cez Wiber 

Messenger..za pomoci rôznych počítačových aplikácií a programov,  hlavne cez ZOOM, 

Messenger alebo Whatt App .  
V učebnom pláne sme mali zahrnuté aj výtvarné techniky, ktoré nebolo možné 

zrealizovať doma, len v obmedzenom spôsobe, ako napríklad museli sme použiť pracovný 

materiál, ktorí bol dostupný u väčšiny žiakov napr. snažili sme sa využiť staré časopisy a noviny 

na koláž...múku ako netradičný materiál na kresbu, ovocie, zeleninu na tvorbu portrétov podľa 

renesančného umelca Arcimbolda... Niektoré predmety ako Grafika , Modelovanie 

s hlinou...alebo fotografia vzhľadom k náročnosti spracovania výtvarnej techniky, nedostupnosti 

potrebných pomôcok sme nemohli vykonať výuku a realizáciu . Pri voľbe tém a výtvarných 

techník sme museli brať do úvahy materiálové, priestorové ale aj časové možnosti žiakov 

a rodičov.   Preto predmet ako Grafika, Modelovanie a Fotografia v tomto školskom roku 

nemôže byť klasifikovaný známkou.  

No napriek tomu sa nám úspešne podarilo vytvoriť virtuálnu galériu Okulus I a Okulus 

II, v ktorej sme prezentovali, celý rad zaujímavých výtvarných predovšetkým plošných ale aj 

priestorových prác. Máte možnosť vzhliadnuť tieto výtvory na stránke školy alebo facebookovej 

stránke výtvarného odboru pri ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach. Počas prerušenia výuky v škole 

sme zrealizovali spoločne 22 samotných  výtvarných projektov:  

z ateliéru uč. M. Kolačkovská-Masky  

-Mozaika podmorského sveta,  

-Omaľovanka -Architektúra Košíc,  

-Pexeso pre Žiakov ZUŠ, 

-Expresionizmus  1- zátišie, 

-Puzzle-J. Miró- záhrada,  

 6projektov 

z ateliéru uč. A. Andrejková-Portrét podľa Arcimbolda  

-Hľadá sa Nemo,  

- Gotika očami detí, 

-Náš Land art,  

-Vianočná pohľadnica,  
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-Srdiečka z lásky,  

-Kniha včera, dnes a zajtra, 

-S Láskou pre Vincenta, 

-Odhalené záhady vesmíru, 

-Kresby inak, 

- Rúškom chránim seba ale aj teba... POCTA OBETIAM KOVID 19. –   

11 projektov  

 

z ateliéru uč. T. čepek  - Hádanky z kresieb a malieb, 

-Animovaný Film Lúpežná výprava -F. Miliczký 

-Animovaný Film Raz nájdem svoj kŕdeľ-B. Brindžáková  

3 projekty 

z ateliéru uč. M. Gramatová - Mozaika prác  

-Ako vidím zviera 

2projekty a počas celkového školského roka dva spoločné projekty: Štedré Vianoce deťom, 

O Košiciach, v podobe veľkoplošných malieb. 

 

Bohužiaľ nepodarilo sa nám zrealizovať ani záverečnú výstavu na  MMK Košice, v trakte B, 

na prízemí:  Učitelia deťom a deti učiteľom o Košiciach, celoročníkovú výstavu, ktorá 

každoročne býva koncom školského roka. Verejná a vernisážou zahájená výstava, z dôvodu 

neskorého nástupu do škôl a zákazu verejných hromadných aktivít nebola zrealizovaná.  

Podarilo sa nám zrealizovať:  

v decembri 2020 výstavu: Najlepšie z najlepších...Výstava prác žiakov VO v Reštaurácii Golem  

na Dominikánskom námestí v Košiciach. 

v júli 2021: výstavu v Kancelárii prvého kontaktu na MMK Košice, v podobe veľkoplošných 

malieb: O Košiciach ale bez slávnostného hromadného otvorenia. Táto výstava je sprístupnená 

všetkým občanom mesta, širokej verejnosti a bude prebiehať počas nasledujúceho kalendárneho 

roka. Zároveň si plní nielen estetickú ale aj didaktickú funkciu. 

V budúcom školskom roku projekty, ktoré sa nám nepodarilo dokončiť z časových dôvodov, 

určite dokončíme, aby sme v spoluprácach s inými organizáciami , ako napr. Hotel Duble Tree 

neostali sľúbenú výstavu dlžní.. Predstavovanie výtvarných talentov prostredníctvom obrazov- 

plátien v priestoroch Hotela sa bude konať v nasledujúcom školskom roku. 

Hneď po nástupe do školy, v tak veľmi krátkom čase sa nám podarilo vytvoriť v závere 

školského roka výstavu v priestoroch výtvarného odboru , na elokovanom pracovisku, na 

Rožňavskej 10 v Košiciach  výstavu prác žiakov pod názvom: Z domu. 

 

Počas školského roka aj napriek uzatvoreniu škôl sme boli aktívni a úspešní 

v niekoľkých výtvarných súťažiach zo Slovenska. 

 

 Chceme sa poďakovať všetkým rodičom, žiakom za ich ústretovosť, pochopenie, pomoc 

aj pri výuke žiakov (hlavne sa jedná o deti nižšej vekovej kategórie..).a za vernosť našej škole, 

výtvarnému odboru, za ich aktívnu účasť na vyučovaní v podmienkach, ktoré nastali spôsobené 

koronavírusom, všetkým kolegom výtvarného odboru za ich obetavú, precíznu a vynikajúcu 

prácu a spoluprácu, S. Hrehovi za spoluprácu pri prezentácii projektov na stránke školy.  

 

Uč. T. Čepek vytvoril - Hádanky z kresieb a malieb, kde dennodenne sa aktívne zapájali  žiaci 

s rodičmi našej ZUŠky  výtvarného odboru v hádaní hádaniek, ktoré boli zdieľané na 

facebookovej stránke školy . Takouto formou sme aktívne vzdelávali širokú verejnosť v dejinách 

výtvarnej kultúry a zároveň sme šírili dobré meno žiakov a našej ZUŠ. Pozitívne reakcie rodičov 
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a žiakov, ich zapojenie sa do Súťaže v hádaní nás ubezpečovali v správnom konaní a boli veľkou 

inšpiráciou v takejto aktivite .  

Považujeme to za veľký prínos pri vzájomnej aktívnej spolupráci pričom je dôležité vedieť si 

udržať pozornosť a kontakt so žiakom. Silnou motiváciou bolo aj získanie čo najviac správnych 

odpovedí a získanie vecnej ceny s diplomom výtvarného odboru.. Samozrejme nie je to 

nahraditeľná forma aktívneho priameho kontaktu so žiakom na vyučovaní no napriek tomu. 

považujeme takúto formu hry  za možnú a  len dočasnú v takejto kríze akou bola vzniknutá 

situácia spojená s Covidom 19. 

 

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

charakteristika 

A/ Dlhodobé: Škola je zapojená do projektu - 13.2: Skvalitnenie výchovnovzdelávacieho 

procesu umeleckého a záujmového vzdelávania. 

B/ Krátkodobé: Projekty počas dištančného vzdelávania prezentované na webe a FB profiloch 

školy 

C/ V školskom roku 2020/2021 nebol na našej ZUŠ realizovaný žiadny projekt. 

 

9 Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku 

2020/2021 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI. 

 

10 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

ZUŠ Bernolákova 26, Košice pôsobí v štyroch odboroch v budovách na Bernolákovej 

ulici, elokovaných pracoviskách na Uherovej ulici č. 11, Rožňavskej ulici č. 10 a v elokovaných 

triedach v ZŠ Starozagorská, ZŠ Šaca, Opátska 13, Krásna. V škole sú zriadené špecializované 

učebne pre vyučovanie hudobnej náuky v hudobnom odbore, dve koncertné sály, tanečný odbor 

má tri tanečné sály s kompletným vybavením, tri výtvarné ateliéry a tri triedy prispôsobené pre 

potreby žiakov LDO. O zariadenie školy a učebné pomôcky sa škola stará pravidelnou údržbou 

hudobných nástrojov, ladením  klavírov, opravou rôznych didaktických pomôcok a potrieb v 

HO, LDO, TO, VO. Priestory školy a ostatné elektrotechnické vybavenia sú pravidelne 

kontrolované čo do bezpečnosti i funkčnosti. V prípade potreby vzniknuté nedostatky sú 

odstránené, opravené podľa možností školy a prísunu finančných prostriedkov. Morálne 

zastarané hudobné nástroje a ostatný nefunkčný majetok školy sa pravidelne vyradzuje z 

evidencie. Čiastočné technické vybavenie na podporu dištančného vzdelávania škola realizovala 

nákupom siedmych kusov notebookov z vlastného rozpočtu.  
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 V čase výskytu COVID 19 sa ukázalo kritickým dlhodobo nerealizované a nedostatočné 

vybavenie pedagógov technickými prostriedkami, potrebnými aj ku dištančnému vzdelávaniu 

žiakov, počas pandémie zo strany zamestnávateľa. Z toho dôvodu sa postupne nakupujú osobné 

elektronické zariadenia pre pedagógov ZUŠ (tablet, notebook). Technológia  počítačových 

zariadení, softwarové vybavenie ako aj jej infraštruktúra sa zdokonaľuje a zvyšuje svoju 

náročnosť na ovládače a optické internetové pripojenia. Z tohto dôvodu sme zrealizovali 

zavedenie kvalitného internetového pripojenia na budove Uherova 11. Udržiavame trend 

nezaostávať a zladiť PC technológie so vzdelávaním nielen počas pandémie. 

Prioritou školy je úspešne dokončiť prebiehajúce prípravy a samotný proces verejného 

obstarávania na opravu strešného plášťa na Bernolákovej 26 prostredníctvom zriaďovateľa a SSŠ 

Košice. Dokončila sa výmena okien a dverí na Rožňavskej 10 a Bernolákova 26. Naša škola bola 

zaradená do projektu MMK ohľadom realizácie, výpočtu energetických hodnôt budovy na 

Bernolákovej 26. Jedná sa o komplexný energetický audit, čo nám dáva číselné hodnoty budovy 

na papier a nádej na ich postupné zrealizovanie a zmodernizovanie jednotlivých celkov v budove 

na zníženie spotreby energií. Na Rožňavskej 10 a Uherova 11 je postačujúca stavebná úprava 

fasády. Pre zefektívnenie a zníženie finančných nákladov na teplo by bolo vhodné prehodnotiť 

už namontované snímače tepla s reguláciou. 

Keďže naša ZUŠ bola postavená v roku 1968, je len samozrejmé, že si vyžaduje postupnú 

rekonštrukciu a sanáciu nielen exteriéru, ale aj interiéru. Ako sú sociálne zariadenia či osvetlenie 

a pod.. Veríme, že umelecké vzdelanie má svoju dlhodobú hodnotu a pomocou našej ZUŠ osloví 

nielen širokú verejnosť, ale najmä zriaďovateľa pri rozdeľovaní finančných prostriedkov ako aj 

Mestskú časť Košice – Západ, pre ktorú sme ako umelecká škola na Terase, súčasťou komplexu 

budov na sídlisku a podieľame sa na výchove jej detí a mládeže. 

 

 

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 2020 

 

9. – 12. mesiac 2020 

 

 

1. – 6. mesiac 2021 

 

Rok 2020 

 

1. – 6. mesiac 2021 

1.113.695,- € 

 

612.228,47 € 

 

838.595,45 € 883,- € 460,80 € 
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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 

2020 

 

1. – 6. mesiac 

2021 

 

9. – 12. mesiac 

2020 

 

1. – 6. mesiac 

2021 

 

9. – 12. mesiac 

2020 

 

1. – 6. mesiac 

2021 

31.841,68 € 46.136,87 € 17.145,52 € 24.842,93 € 0 0 

 

 

12 Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy  

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 

školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19, bolo od 12. októbra 

2020 prerušené prezenčné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. 

 

• Škola poskytuje základy umeleckého vzdelania pre deti, mládež aj záujemcov z radov 

rodičov. 

• Vo výchovno-vzdelávacej oblasti škola úspešne organizuje celoslovenskú súťaž Petra 

Dvorského v sólovom speve, súťaže regionálneho rozsahu v štvorručnej hre na klavíri, hre na 

sláčikové nástroje, v hudobnom a výtvarnom odbore vyučujeme aj mládež s telesným či 

mentálnym postihom a integrujeme tieto deti a mládež do spoločnosti. V oblasti riadenia sa 

rozvíjajú plánovanie, organizovanie, koordinácia, sebakontrola – na základe pozitívnych 

informácií z verejnosti.  

• V oblasti komunikácie škola dáva o sebe vedieť aj formou zviditeľnenia sa – pútače ku 

koncertom,  výstavám, predstaveniam, nové veľkoplošné banery, oznámenia do regionálnych 

masovokomunikačných prostriedkov, logo školy sa používa pri všetkých akciách školy. 

• Vybavenie odborných učební novými hudobnými nástrojmi a učebnými pomôckami 

realizujeme aj pomocou projektov zriaďovateľa 13.2: Skvalitnenie výchovnovzdelávacieho 

procesu umeleckého a záujmového vzdelávania. 

• V oblasti PR je určený pedagóg, ktorý má na starosti informovanie o akciách školy a 

prípadných úspechoch žiakov na verejnosti prostredníctvom elektronických médií. 
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13 SWOT analýza výsledkov školy 

 

Silné stránky školy 

  kvalifikovanosť učiteľov a flexibilita pri dištančnom vzdelávaní počas II vlny  COVID 19 

  vysoká účasť žiakov na projektoch školy v čase COVID 19 

  vysoká účasť pedagógov na príprave projektov v čase COVID 19 

  lokalita ZUŠ  

  dobré meno a imidž školy  

  tradícia školy v mestskej časti a meste 

  výrazná podpora rodičovského združenia 

  reprezentácia školy v rámci mesta 

  plne organizovaná 

Slabé stránky školy 

  pripravenosť na dištančné vzdelávanie po materiálno technickej stránke 

 v čase COVID 19 

  nedostatočné finančné ohodnotenie práce učiteľov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky z 

dôvodu obmedzeného finančného rozpočtu školy  

 vybavenosť softvérom a hardvérom potrebným na dištančné vzdelávanie v triedach 

  nedostatok nových učebných pomôcok 

  elokované pracoviská a pobočky 

  komunikačný šum s ohľadom na množstvo elokovaných pracovísk 

Príležitosti 

 zaškolenie pedagógov v zručnosti s digitálnymi technológiami  

 zvyšovanie záujmu o štúdium niektorých hudobných nástrojov a mat. zabezpeč. výučby  

 celoživotné vzdelávanie 

  obnovenie nástrojového vybavenia 

  zlepšenie propagácie školy 

Ohrozenia  

 výskyt pandemických ochorení a ich vplyv na spoločnosť a samotný vyučovací proces ( 

COVID 19 ) 

 nadmerná administratívna zaťaženosť školy 

 platobná schopnosť zákonných zástupcov 

 zhoršenie platových podmienok absolventov konzervatórií 
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14 Spolupráca s rodičmi a organizáciami 

 Dlhodobo úspešná spolupráca s inštitúciami v meste pôsobenia školy, hlavne pri 

tvorbe programov kultúrno-spoločenského charakteru sa v období pandémie neuskutočňovala. 

 Spolupráca na veľmi dobrej úrovni prebieha aj medzi vedením školy a Rodičovskou 

radou/RZ/školy. Stretnutia so zámerom informovanosti o dianí na škole a v záujme materiálneho 

zabezpečenia vyučovacieho procesu a jeho sprievodných aktivít sa počas pandémie  

neuskutočňovali. Členský príspevok RZ a forma ďalšieho dobrovoľného finančného, ale i 

materiálnych príspevkov rodičov sa v toto roku nerealizovali. Z týchto prostriedkov sa 

v minimálnej miere realizovala úhrada výdavkov výroby plakiet pre absolventov školy.  

15 Záver  

ZUŠ Bernolákova 26 je školou, ktorá poskytuje základy umeleckého vzdelania vo 

všetkých umeleckých odboroch. Tento typ škôl by sme mohli zaradiť aj do celoštátneho 

programu prevencie drogových závislostí a ostatných neduhov spoločnosti. Aj keď doba nepraje 

rozvoju nášho typu školy, máme svoje opodstatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese z 

hľadiska rozvoja umeleckého cítenia a podpory talentu našich žiakov.  

Chod školy stojí hlavne na finančnom zabezpečení jej prevádzky, eláne, chuti a láske k 

hudbe, hovorenému slovu, tancu a maľbe nielen jej pedagogických zamestnancov ale aj našich 

detí a žiakov. Mnohí aj keď opustia brány našej školy ako jej absolventi, radi spomínajú na to čo 

sa tu naučili pod láskavým o odborným vedením našich pedagógov a získajú tak lepšiu kvalitu 

svojho budúceho života.  

Dátum a čas hodnotiacej porady: 25.8.2021 o 10:00 hod 

 

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ: 

 

Dátum: 
 
.................................................................    ................................................................. 
 riaditeľ školy       predseda Rady školy 


