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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2021/2022 

 

 

          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. 2021:  1216   z toho počet žiakov v HO: 753 

 počet žiakov v VO: 214 

 počet žiakov v TO: 110  

 počet žiakov v LDO: 139 

 Počet žiakov spolu k 30. 6. 2022:  1180   z toho počet žiakov v HO: 740 

 počet žiakov v VO: 205 

 počet žiakov v TO: 106 

 počet žiakov v LDO: 129 

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 15. 9. 2021: 49  z toho počet žiakov v HO: 22 

 počet žiakov v VO: 6 

 počet žiakov v TO: 16 

 počet žiakov v LDO: 5 

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 30. 6. 2022:  48 z toho počet žiakov v HO: 21 

 počet žiakov v VO: 4 

 počet žiakov v TO: 16 

 počet žiakov v LDO: 7 
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 Počet žiakov v základnom štúdiu k 15. 9. 2021: 1138 z toho počet žiakov v HO: 708 

 počet žiakov v VO: 207 

 počet žiakov v TO: 94 

 počet žiakov v LDO: 129 

 Počet žiakov v základnom štúdiu k 30. 6. 2022:  1108 z toho počet žiakov v HO:  701 

 počet žiakov v VO: 200 

 počet žiakov v TO: 90 

 počet žiakov v LDO: 117 

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 15. 9. 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 rozšírenom štúdiu k 30. 6. 2022:  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. 2021: 23  z toho počet žiakov v HO: 17 

 počet žiakov v VO: 1 

 počet žiakov v TO: 0  

 počet žiakov v LDO: 5 

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 30. 6. 2022:  18 z toho počet žiakov v HO: 18 

 počet žiakov v VO: 1 

 počet žiakov v TO: 0 

 počet žiakov v LDO: 5 

2.2 Údaje o počte novo zapísaných žiakov v školskom roku 2022/23 

- Počet žiakov spolu: 227      z toho počet žiakov v HO:120  

počet žiakov v VO: 57 

počet žiakov v TO: 28 

počet žiakov v LDO: 22 

- Počet žiakov v prípravnom štúdiu: 40    z toho počet žiakov v HO: 28 

počet žiakov v VO: 2 

počet žiakov v TO:10  

počet žiakov v LDO: 0 
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- Počet žiakov v základnom štúdiu:182                      z toho  počet žiakov v HO:89  

počet žiakov v VO: 54 

počet žiakov v TO: 18 

počet žiakov v LDO: 21 

- 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: 3 

počet žiakov v VO: 1 

počet žiakov v TO: 0 

počet žiakov v LDO: 1 

2.3 Údaje o počte absolventov k 30. 6. 2022 

- Počet žiakov spolu:  93    z toho počet žiakov v HO: 55 

počet žiakov v VO: 20 

počet žiakov v TO: 4 

počet žiakov v LDO:14  

- Počet žiakov v základnom štúdiu: 87   z toho počet žiakov v HO: 49 

počet žiakov v VO: 20 

počet žiakov v TO: 4 

počet žiakov v LDO: 14 

- Počet žiakov v štúdiu pre dospelých:6      z toho počet žiakov v HO: 6 

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 21         

        
    21 

klavír  50 43 43 28 33 45 27 14    8 10 4 3  2 2 1 1 314 

husle  9 10 6 4 6 6 3 3     2        49 

viola                       

kontrabas                       

violončelo  1 1 1 2  1  1            1 8 

keyboard  7 3 5 6 3 2  6    3   1      36 
zobcová 

flauta  18 10 3 13 4 3 2 4             57 

saxofón  1 1      3    1     1    7 

flauta  1    4 4 4 2         1 1   17 

gitara  15 12 8 12 8 11 4 1    2      1  2 76 

cimbal  2  1 1 1 3 1 2      1       12 

akordeón  5 6 9 2 4 6 1 4    2  2 1     2 44 

klarinet  1    1        1        3 

trúbka  2    2 4 2     1  2    1   14 

lesný roh                       

barytón                       

spev / 
hlasová 

vých.  11 10 10 11 10 6 3 1     3 1 2   2   70 

bicie nástr.  2 4  2 1   1      1       11 

fagot                       

tenor                       

pozauna             1         1 

S p o l u :  
21 125 100 86 81 77 91 47 42    18 16 11 7  4 7 1 6 740 

 
Tanečný 

odbor 16 
 

20 14 9 7 10 14 6 4  
  

3 1 2       106 
Výtvarný 

odbor 4 17 18 20 22 33 21 21 17 
 

19 
  

7 3 1 1  
  

 
1 

 205 

Literárno-
dramatický 

odbor 6 1 5 6 14 23 18 21 11 

 
 

1 9 3 3 3  4  1  129 
Spolu 26 38 37 35 43 66 53 48 32 19  1 19 7 6 4  4  2  440 

Celkom 
spolu 

47 163 137 121 124 143 144 95 74 19  

 
 

1 37 23 17 11  8 7 3 6 1180 
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Štatistické údaje a profilácia školy 
 

 

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 

 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 1140 767 736 125 105 174 

 PŠ 44 29 31 1 12 0 

 I. stupeň 995 676 638 103 86 168 

 II. stupeň 83 53 52 19 7 5 

 Rozšírené 

štúdium 

0 0 0 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

18 9 15 2 0 1 



Základná umelecká škola, Bernolákova 26, 040 11 Košice   

 

 

 7 

 

školský 

rok 

 

ročník 

Spolu Odbor 

 počet 

žiakov 

z toho 

dievčatá 

HO 

 

    LDO        TO      VO 

2021/2022 Spolu 1216 820 753 139 110 214 

 PŠ 49 41 22 5 16 6 

 I. stupeň 1053 726 660 110 88 195 

 II. stupeň 91 51 54 19 6 12 

 Rozšírené 

štúdium 

0 0 0 0 0 0 

 Štúdium 

dospelých 

23 2 17 5 0 1 

 
Profilácia školy 

Rozširujúce štúdium počet hodín  

učebný variant Skupina predmet + žiak v týždni 

0 0 0 0 

Počet absolventov prijatých do: 

Meno žiaka 

 

Škola 

 

 

Odbor 

 

Meno učiteľa 

Alexander Kima 

Súkromné hudobné 

a dramatické 

konzervatórium - 

Košice 

Hra na cimbale Ľ. Tričáková 

Veronika Maťašovská 
Konzervatórium J. 

Adamoviča 
HDU E. Brecherová 

Laura Genčurová VŠMU Divadelná réžia N. Medviďová 

Tereza Trcková 
Súkromné 

konzervatórium 

Zádielska Košice 
HDU M. Lauffová 

Sofia Vojtková 
Stredná Pedagogická 

škola , Košice 
 M. Gramatová 

Juliana Andrášová 

Škola umeleckého 

priemyslu, Jakobyho 

15 Košice 

 

Propagačné 

výtvarníctvo 
      A. Andrejková 

Lenka Vargová 

Stredná odborná škola 

inform. technológií, 

Ostrovského 1 Košice 

Programovanie 

digitálnych médií 
T. Čepek 
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4 Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

Odbory 

Prospeli s 

vyznamenaním 

 

Prospeli 

 

Neprospeli Neklasifikovaní 

Počet 

absolventov 

počet počet počet počet počet 

HO 664 55 0 0 55 

     LDO 122 0 0 0 14 

TO 87 3 0 0 4 

VO 201 0 0 0 20 

Spolu: 1074 58 0 0 93 

 

 

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 55 8 51,39 7,48 

DPP 13 0 10,68 0 

znížený úväzok 20 1 14,07 0,48 

ZPS 2 0 1,59 0 

civilná služba 0 0 0 0 

na dohodu 3 4 0 0 

 
 
b) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 
Učiteľov 1 67 68 

uvádzaných začínajúcich pedagogických 

zamestnancov do praxe: 

2 2 

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

spolu počet pedagógov – študujúcich: 0 0 

špecial. inovačné štúdium 0 0 

špecial. kvalifik. štúdium 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  
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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: 2  

 aktualizačné vzdelávanie: 62 

 inovačné vzdelávanie: 0 

 špecializačné vzdelávanie: 0 

 funkčné vzdelávanie: 0 

 kvalifikačné vzdelávanie: 0 

 funkčné inovačné vzdelávanie: 0 

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 

 

"Schneiderova Trnava 

2021" sólo 

 

   
 

1 

 
 

1 

  
 

 

 

"Schneiderova Trnava 

2021" 4-ruč hra 

 

   
 

1 

     

SSPS 2022    1      
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PIANOFORTE 2022    1 2     

Rajecká hudobná Jar  

 

       1  

Čarovná flauta  

 

    2     

 5. roč. Dych súťaž 

 

2 1        

Pingsong - Pingharmony     
 

1 

 

2 
   

Moyzesov slávik  1        

Cimbalový Prešporok 

 

   2      

Zlatá podkova, zlaté pero, 

zlatý vlas 

   1      

Beniakove Chynorany 2 2 1  1 1    

Hviezdoslavov Kubín 4 5 4  1 2    

Šaliansky Maťko 2 1        

Slovo bolo u Boha 2    1     

Cineama 2021 Bardejov 

celoštátne kolo 

v animovanej tvorbe 

výtvarnej súťaže, 

Bardejovské kúpele, 

Bardejov 

   1      

0 ročník Bienále portrétu 

ZUŠ Irkutská 1,Košice 

        1 

Koláže rozprávajú, téma 

Hmyz, 18.ročník výtvarnej 

súťaže , CVČ Popradská 

86, Košice 

 

1 1        

I. kolo Cineama 

2022 Kultúrne centrum 

Údolia Bodvy a 

Rudohoria, Tabačka 

Kulturfabrik, Košice. 

 

1         

Vesmír očami detí  - 

XXXVII. Ročník 

výtvarnej súťaže IV. 

kategória ZUŠ 1. – 4. 

ročník ZŠ 

CVČ Popradská 86, 

1 1 1       
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Košice 

Vesmír očami detí  - 

XXXVII. Ročník 

výtvarnej súťaže V. 

kategória ZUŠ 5. – 9. 

ročník ZŠ 

CVČ Popradská 86, 

Košice 

1 1 1    1   

2.ročník výtvarnej súťaže 

Ceny Vojtecha Löffléra, 

Múzeum V. Löffléra , 

Alžbetina 20 Košice 

1         

Moje mesto -XVII. 

ročníka výtvarnej súťaže 
IV. kategória ZUŠ  

CVČ Popradská 86, 

Košice 

1 1        

Kolorit 

slovenského ornamentu.-

10. ročník výtvarnej 

súťaže v kreslení a 

maľovaní ornamentov.  
Súkromné etnografické 

múzeum HUMNO v 

Košiciach 
 

   1 1     

II. kolo Cineama 2022  
I. skupina: autori do 16 

rokov 
Gemerské osvetové 

stredisko Rožňava  

1         

II. kolo Cineama 2022  
II. skupina: autori od 16 do 

21 rokov 
Gemerské osvetové 

stredisko Rožňava 

 

1 

        

Príroda očami detí-

Staráme sa o zem 34. 

ročník IV. kategória ZUŠ 

CVČ Popradská 86, 

Košice 

  1       

 

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 
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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 2021/2022.  

 

Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2021/2022. Analýza stavu a 

úrovne výchovnovzdelávacieho procesu. 

Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2021 / 2022. Analýza stavu a úrovne 

výchovno–vzdelávacieho procesu. 

         

             V školskom roku 2021/2022 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, bolo od 

29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušené prezenčné školské vyučovanie v 

základných umeleckých školách. Komunikácia so žiakmi a ich rodičmi prebiehala elektronicky 

cez rôzne komunikačné aplikácie Viber, WhatsApp, Messenger, Skype 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. Vyučovanie prebiehalo dištančnou 

formou. Od 9. januára vyučovanie pokračovalo prezenčnou formou. 
Metodický orgán hudobného odboru uskutočnil v tomto školskom roku 5 online 

zasadnutí a 2 zasadnutia v KS na Bernolákovej 26, sa prerokovávala práca jednotlivých oddelení, 

úroveň a kvalita interných, verejných koncertov, mimoškolských akcií, prípravy a termíny 

rôznych festivalov, súťažných prehliadok a súťaží, či už domácich alebo zahraničných. 

Pravidelne sme sledovali a hodnotili prácu učiteľov a ich žiakov, akými výsledkami 

reprezentovali školu. 

Jednou zo základných foriem prezentácie sa žiakov školy boli triedne koncerty spojené 

s triednym rodičovským združením. Zápisnice a prezenčné listiny z týchto RZ sú 

zdokumentované u riaditeľa školy. Plán práce HO sa plnil priebežne. Na hodinách HN sa 

s pozitívnym ohlasom u žiakov využíval počítač s audiovizuálnym programom „Vážna hudba“, 

„Populárna hudba“, internet, pc. Program Čaranga, Orffova škola, zvonkohry, sledovanie 

operných, muzikálových a hudobných filmov. Vyučujúci zapájali aj iné zložky umenia, ako 

pohyb a výtvarnú výchovu.  
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Hlavné ciele hudobného odboru v školskom roku 2021/2022, boli prípravy a  realizácie súťaží, 

ktoré sa uskutočnili na škole: 

 

Školská súťaž v hre na keyboarde 

Školská ročníková súťaž v hre na akordeóne 

Školská súťažná prehliadka „CORPUS“ 

Školská súťažná prehliadka „Zlatá flautička“ 

Školská spevácka súťaž „Od rozprávky k popu“ 

Školská klavírna súťažná prehliadka žiakov 2. a 3. ročníkov 

13. ročník školskej súťaže v hre na sláčikových a strunových nástrojoch 

 

Hlavné ciele boli v školskom roku 2021/2022 splnené. 

 

Interné a verejné koncerty HO v školskom roku 2021/2022. 

 

Projekty HO počas COVIDU prezentované na našej stránke školy:   

 

Projekt 1 Interný internetový koncert (Uherova) - 09. 11. 2021 

Projekt 2 Interný internetový koncert (Bernolákova) - 10. 11. 2021  

Projekt 3 Interný internetový koncert (Uherova) - 23. 11. 2021 

Projekt 4 Vianočný koncert 1    - 21. 12. 2021 

Projekt 5 Vianočný koncert 2    - 22. 12. 2021  

Projekt 6 Muzicírujeme z domu    - 30. 12. 2021  

Projekt 7 Fašiangový koncert (Uherova)  - 15. 02. 2022 

Projekt 8 Fašiangový koncert (Bernolákova)  - 16. 02. 2022 

 

 

Interné koncerty školy:           

Mesačne sme uskutočňovali interné koncerty školy v KS na Bernolákovej 26 a Uherovej 

11. V tomto školskom roku sme zrealizovali 17 interných koncertov, na ktorých vystúpilo 233 

žiakov sólovej, komornej, 4-ručnej hry a predstavila sa aj DĽH Abovček a žiaci z PŠ.  

 

V tomto školskom roku sa v HO uskutočnili 2 interné  koncerty pre nižšie ročníky: 

8. 6. 2022 – KS Bernolákova 26 – 18 žiakov 

9. 6. 2022 – KS Uherova 11 – 20 žiakov 
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IAK 

30. 5. 2022 v KS na Bernolákovej – 12 absolventov 

31. 5. 2022 v KS na Uherovej – 8 absolventov 

  1. 6. 2022 v KS na Bernolákovej – 10 absolventov 

  2. 6. 2022 v KS na Uherovej – 12 absolventov 

 

Výkony jednotlivých žiakov na interných 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. Porovnáva sa práca 

učiteľov v jednotlivých triedach a oddelení. Organizáciu a priebeh koncertov mali na starosti 

vedúci jednotlivých oddelení. Spolupráca bola aj s učiteľmi a žiakmi Literárno – dramatického 

odboru (sprievodné slovo).  

Za negatívum považujem to, že si rodičia často krát neprídu vypočuť svoje vlastné dieťa, 

a keď už navštívia IK, tak sú potom pravidelné a včasné odchody rodičov počas koncertov po 

odohraní ich dieťaťa. Vážnejšie nedostatky na týchto interných koncertoch sa nevyskytli. 

 

Verejné koncerty školy: 

 

 V školskom roku 2021/2022 sme uskutočnili 3 verejné koncerty, z toho jeden 

absolventský so slávnostným vyradením v Dome umenia. 

 

22. 03. 2022  - VSL Galéria – Hudobná kytica  

26. 04. 2022 - Kasárne/Kulturpark – Večer populárnych melódií  

06. 06. 2022  - Dom umenia – Verejný absolventský koncert 

   

Prvý Verejný koncert sa konal vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 pod názvom 

„Hudobná kytica“. Táto koncertná sála sa nám veľmi osvedčila hlavne kvôli veľmi dobrej  

akustike a hudobnému nástroju – klavír, ktorý majú k dispozícii pre naše koncerty. 

Druhý Verejný koncert bol ladený tematicky, pod názvom „Večer populárnych melódií“, 

ktorý sa konal v už pre nás známych priestoroch na Kukučínovej ul. Kasárne/Kulturpark. Na 

tomto koncerte sa naši žiaci predstavili nielen ako hráči na sólových nástrojoch, či v speve, ale aj 

v duách, či komorných zoskupeniach. Na tomto koncerte nechýbala ani Hudobná skupina 

„Blatonosiči“ so žiačkou speváckeho oddelenia. Výkony žiakov mali veľmi vysokú úroveň, čo 

bolo vidieť a hlavne počuť aj na reakcii samotného obecenstva.  

 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. Po dvoch rokoch pandemickej situácie sme opäť mohli uskutočniť tento koncert so 

slávnostným vyradením absolventov, ktorí obdržali pamätné plakety.       
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Na týchto verejných koncertoch vystúpilo 56 žiakov v sólovej a komornej hre i THS 

Blatonosiči. Na spestrení týchto VK sa podieľali žiaci LDO (recitácia a sprievodné slovo). 

Samotné výkony našich mladých umelcov na týchto verejných koncertoch mali veľmi dobrú, až 

vysokú úroveň a niektoré by sa dali porovnať aj s výkonmi študentov na vyšších typoch 

umeleckých škôl - konzervatóriách.  

 

Verejné podujatia, ktoré organizovalo mesto Košice, oddelenie školstva a iní organizátori: 

„Modlitba za Ukrajinu“, pod týmto názvom sa v Premonštrátskom kostole dňa 1. 3. 2022 

uskutočnil koncert pre Ukrajinu, kde vystúpili aj naši žiaci školy s týmto programom: 

akordeón – Lukáš Marcin 

Egil Hauge: Prelúdium zo Škandinávskej suity 

pripravila uč. Viera Nagyová 

 

husle – Nikolas Emanuel Tóth 

Antonio Vivaldi: Koncert G dur 

klav. sprievod – uč. Františka Tholtová 

pripravila uč. Iveta Vilková 

 

 

klavír - Alžbeta Sorgerová 

Ludovico Einaudi: Nuvole Bianche 

pripravila uč. Darina Funďová 

 

3. 5. 2022 sa v Kasárňach/Kulturparku realizovala výstava výtvarnej súťaže „Deti 

a architektúra“, na ktorej vystúpili žiaci s týmto programom: 

     J. Derbenko: Piece im Modern Rhythms 

akordeón – Šimon  Andrejovský 

uč. V. Nagyová 

 

    P. Guľas: Husle, klavír a stupnica 

     spev – Lara  Ďurove 

     klav. sprievod – uč. L. Znám 

     uč. Z. Vondrová 

 

    P. Giombini (Gazebo): I like Chopin 

keyboard – Lívia  Gavaľová 

uč. Z. Tóth 

 

    Adele: Skyfall  

    spev – Viktória  Majerčíková 

    klav. sprievod – uč. L. Znám  

    uč. N. Medviďová 

 

 

Prehliadka talentov „Talentárium“, sa v rámci „Deň mesta Košice konal 6. 5. 2022 na Dolnej 

bráne, kde našu školu reprezentoval Dychový orchester mladých. 
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Súbory Základnej umeleckej školy v HO: 

Detská ľudová hudba „Abovčaňe“ 

vedúci súboru:   Mgr. M. Sedlák 

odborná spolupráca:   Mgr. V. Kovaľová 

Mgr. Ľ. Tričáková 

 

Ľudová hudba „Abovček“ 

vedúci súboru:   Mgr. Ľ. Tričáková 

odborná spolupráca:   Mgr. V. Kovaľová 

     Mgr. M. Sedlák   

 

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:   Ing. G. Brecher 

 

Hudobná skupina „Blatonosiči“  

vedúci súboru:   Mgr. P. Tkáč 

odborná spolupráca:   E. Brecherová, DiS. art. 

    

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 a nemalou mierou zviditeľnili našu ZUŠ nielen doma, ale aj 

v zahraničí. 
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Prezentácia žiakov HO na mimoškolských akciách a kultúrnych brigádach 
v školskom roku 2021/2022 

Žiakov z HO pozývajú na rôzne kultúrne akcie a vystúpenia: Úcta k starším, Vianočné 

akadémie, školské plesy, Imatrikulácie, Deň matiek, benefičné akcie a iné podujatia. Jednotlivé 

vystúpenia sú zdokumentované v dielčích správach jednotlivých oddelení HO. 

Akordeónové oddelenie:    11 vystúpení 

Dychové oddelenie:    3 vystúpenia 

Klavírne oddelenie:    7 vystúpení 

Sláčikové a strunové odd.:   4 vystúpenia 

Spevácke oddelenie:    3 vystúpenia 

Keybordové oddelenie:   1 vystúpenie 

 

 

Úspešnosť žiakov na súťažiach a súťažných prehliadkach 
 
 
Prezentácia žiakov HO na súťažiach a súťažných prehliadkach v školskom roku 2021/2022  
 
Názov súťaže: Rajecká hudobná jar medzinárodná  interpretačná súťaž 

Umiestnenia:  1. kategória Cena hudobného centra V. Benderová   pedagóg  

        A. Bokrosová 

Dátum a miesto konania:  14. 10. 2021, ZUŠ Rajec 

 

 

Názov súťaže: Cimbalový Prešporok 

Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale v Bratislave 

Umiestnenia: 4. kategória Zlaté pásmo Laura Hozová  3. r. /2. č.       

                        6. kategória Zlaté pásmo Tamara Tresová  3. r. / II. st.  

        uč. Ľ. Tričáková 

Dátum a miesto konania: 15. - 16. 10. 2021, Bratislava 

 

 

Názov súťaže: Schneiderova Trnava 2021, celoslovenská interpretačná súťaž žiakov ZUŠ                   

v sólovej hre na klavíri - online súťaž 

Umiestnenia:                                                                                           pedagóg: 

                       3.kategória           zlaté pásmo            J.Kardoš               M .Hollá 

                       3.kategória           bronzové pásmo     T.Babinec             I.F oltinová 

Dátum a miesto konania: 22. 10. 2021, Trnava, ZUŠ M.Sch.Trnavského 

 

 

Názov súťaže: Schneiderova Trnava 2021, celoslovenská súťažná prehliadka v štvorručnej 

hre na klavíri - online súťaž 
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Umiestnenia:                                                                                           pedagóg: 

  4.kategória          zlaté pásmo            M.Gabániová        M. Juraševská 

                        4.kategória         zlaté pásmo             K.Mlynárčiková          

Dátum a miesto konania: 22.10.2021, Trnava, ZUŠ M.Sch.Trnavského 

 

 

Názov súťaže: Čarovná flauta, Celoslovenská súťaž v hre na dychové nástroje – online 

Umiestnenia:   III. kategória  

             2. miesto             J. Varhoľáková        pedagóg A. Potokárová    

                                                                                                                                                                        

IV. kategória  

                        2. miesto             N. Pončáková          pedagóg A. Potokárová 

Dátum a miesto konania: Nižná  21.11. 2021 

 

 

Názov súťaže: Školská klavírna súťažná prehliadka žiakov 2. a 3.ročníkov 

Umiestnenia:  

ZLATÉ PÁSMO:                                                   Pedagóg: 

Sofia Orosová                                                          I.Foltinová 

Tereza Vološinová                                                   l.Foltinová 

Vanessa Szilágyiová                                                M.Hollá  

Jakub Kardoš                                                           M.Hollá  

Michal Klimčík                                                        M.Juraševská 

Kristína Matušová                                                    D.Krunková  

Anna Hudáková                                                        D.Krunková  

Katarína Tomová                                                      L.Kučerová 

Eliška Miliczká                                                         L.Kučerová 

Katarína Marcziová                                                  M.Tujvelová 

 

STRIEBORNÉ PÁSMO: 

Kristína Ivanová                                                       Š.Brežná 

Karin Bikárová                                                         Š.Brežná 

Peter Komárik                                                           I.Foltinová 

Alžbeta Sorgerová                                                    D.Funďová  

Ella Lilly Héželová                                                  D.Krunková  

Tamara Genčúrová                                                   J.Záhradník 

 

BRONZOVÉ PÁSMO: 

Matúš Varhoľák                                                      D.Funďová  

Soňa Čonková                                                         M.Kyjovská  

Dátum a miesto konania: 23. 3. 2022, KS Bernolákova 26 

 

 

Názov súťaže:  5. ročník krajskej dychovej súťaže -  online súťaž 

Umiestnenia:                                                   I. kategória                                      
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                                    1. miesto             S. Toma          pedagóg L. Fülöp    

                                                                                                                                                    

IV. kategória  

1. miesto             M. Bratko           pedagóg L. Fülöp   

 

                                                I. kategória  

2. miesto             H. Dubcová    pedagóg A. Potokárová   

Dátum a miesto konania: 26. 4. 2022, ZUŠ Spišská Nová Ves 

 

 

Názov súťaže: SSPS 2022, celoslovenská klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo 2022 

Umiestnenia:                                                                                           pedagóg: 

  5.kategória          zlaté pásmo             A.Ivasenková       I.Foltinová 

Dátum a miesto konania: 29.4.2022, Sládkovičovo, technologický inkubátor INOVATECH,    

koncertná sála ZUŠ Sládkovičovo 

 

 

 

Názov súťaže Pinksong -Pinkharmony  -   online súťaž 

 

Umiestnenia:          

  2. kategória strieborné pásmo M. Tomčovčíková pedagóg  Z. Vondrová 

  2. kategória bronzové pásmo         L. Ďurove  pedagóg  Z. Vondrová 

  3. kategória bronzové pásmo T. Sabol  pedagóg  Z. Vondrová 

Dátum a miesto konania: 29.4.2022 Zvolen 

 

 

Názov súťaže  5. ročník školskej súťaže „Od rozprávky k popu“ 

 

 uč. Hrehová  7 žiakov 

 uč. Ivanová             6 žiakov 

 uč. Medviďová  2 žiaci 

 uč. Tóth   5 žiakov 

 uč. Vondrová              5 žiakov 

 uč. Brecherová  12 žiakov 

 

 

Umiestnenia: 

 

I. kategória 

1. Valentína Tóthová  zlaté pásmo    uč. Hrehová 

2. Janka Becková   zlaté pásmo    uč. Brecherová 

3. Alexandra Rusková  strieborné pásmo   uč. Hrehová 

4. Eliška Findrichová  strieborné pásmo   uč. Tóth 

 

II. kategória 

1. Ema Kandráčová  zlaté pásmo    uč. Brecherová 

2. Lívia Oravcová  zlaté pásmo     uč. Brecherová 
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3. Matúš Hoza   zlaté pásmo    uč. Vondrová 

4. Miroslava Tomčovčíková zlaté pásmo    uč. Vondrová 

5. Lara Ďurove   zlaté pásmo    uč. Vondrová 

6. Lucia Plichtová  zlaté pásmo    uč. Tóth 

7. Matej Buhla   zlaté pásmo    uč. Ivanová 

8. Nela Čulková   strieborné pásmo   uč. Hrehová 

9. Martina Tujvelová  strieborné pásmo   uč. Hrehová 

10. Ema Vasilová   strieborné pásmo   uč. Brecherová 

11. Rebeka Beľanová  strieborné pásmo   uč. Brecherová 

12. Soňa Vojteková  strieborné pásmo   uč. Tóth 

13. Martin Kekeňák  strieborné pásmo   uč. Tóth 

14. Tereza Šaková  strieborné pásmo   uč. Ivanová 

15. Michaela Ladányiová  strieborné pásmo   uč. Ivanová 

16. Richard Pataky  strieborné pásmo   uč. Ivanová 

17. Sofia Ducarová  strieborné pásmo   uč. Ivanová 

 

III. kategória 

1. Tobias Sabol   zlaté pásmo    uč Vondrová 

2. Viktória Majerčíková  zlaté pásmo    uč. Medviďová 

3. Soňa Staneková  strieborné pásmo   uč. Ivanová 

4. Ivana Dvorčáková  strieborné pásmo   uč. Brecherová 

5. Viliam Ferko   strieborné pásmo   uč. Brecherová 

6. Vanessa Veme  strieborné pásmo   uč. Hrehová 

7. Michaela Mišková  strieborné pásmo       uč. Hrehová 

8. Klára Cahajlová  strieborné pásmo   uč. Hrehová 

9. Katarína Veselovská  strieborné pásmo   uč. Tóth 

 

IV. kategória 

1. Rhian Grmanová    zlaté pásmo             uč. Vondrová 

2. Sarah Beľanová  strieborné pásmo    uč. Brecherová 

 

                        V.  kategória 

1. Gabriel Kunder  zlaté pásmo                uč. Brecherová 

2. Sarah Rogosová  zlaté pásmo                            uč. Brecherová 

Dátum a miesto konania: 16.5.2022  ZUŠ Bernolákova 26 Košice 

 

 

Názov súťaže: 13. ročník školskej súťaže v hre na sláčikových a strunových nástrojoch 

 

Umiestnenia: SLÁČIKOVÉ ODDELENIE     pedagóg: 

   

1. kategória zlaté  pásmo  A. Bondrová  G. Lakatosová 

       E. Hakulinová  M. Zavadský 

   

2. kategória zlaté  pásmo  A. Juhásová  G. Lakatosová 

       S. Šepitková  G. Lakatosová 

       T. Ihnatko  G. Lakatosová 
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       A. Fugová  M. Sedlák 

       D. F. Čalfa  M. Sedlák 

       M. Hoza  I. Vilková 

       L. Baldovská  M. Zavadský 

       V. Tuhárska  M. Zavadský 

      

   

3. kategória zlaté  pásmo  B. Stolárová  G. Lakatosová 

       K. Gromová  M. Sedlák 

       O. Kandráč  M. Sedlák 

   

4. kategória zlaté  pásmo  Z. Dlhá  M. Sedlák 

       D. Zajacová  D. Šoltisová 

       N. E. Tóth  I. Vilková 

       S. Franková  M. Zavadský 

 

  5. kategória zlaté  pásmo  M. Fabíková  D. Šoltisová 

   

STRUNOVÉ  ODDELENIE 

 

1.kategória zlaté  pásmo  K. Gočík  Ľ. Tričáková 

     F. Ďurán  L. Ballay 

     K. Hromjaková P. Tkáč 

     P. Kraus  P. Petruš 

     V. Gburíková  P. Tkáč 

 

2.kategória zlaté  pásmo  Hugo Vajda  G. Brecher  

     Kristián Solár  M. Zavadský 

  strieborné pásmo Matúš Kudlička P. Tkáč 

     Tomáš Križalkovič L. Ballay 

  

 

3.kategória zlaté  pásmo  Marko Greč  Ľ. Tričáková 

     V. Marčišinová L. Ballay 

     Martin Knapík L. Ballay 

     Rebeca Šimková M. Zavadský 

  strieborné pásmo Tomáš Múdry  P. Petruš 

     N. Marettová  P. Tkáč 

     A. Mamrák  L. Mamrák 

   

4.kategória zlaté  pásmo  M. Mražíková  Ľ. Tričáková 

     Róbert Košarko M. Bertič 

     M. Vodička  P. Tkáč 

     M. Sedlák  L. Ballay 

 

5.kategória zlaté  pásmo  A. Kima  Ľ. Tričáková 

     J. Jurčišin  G. Brecher 

Dátum a miesto konania: 18. 5. 2022, KS Uherova 11 
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Názov súťaže:    Moyzesov slávik 

Umiestnenia: 

2.kategória    L. Ďurove strieborné pásmo pedagóg uč. Z. Vondrová 

+ mimoriadna cena poroty za interpretáciu piesne P.Guľas: Husle, klavír 

a stupnica      

Dátum a miesto konania: 19.5.2022 ZUŠ Prešov 

 

 

Názov súťaže: Rajecká hudobná jar medzinárodná  interpretačná súťaž   

Umiestnenia:    

1. kategória ČU N. Pončáková      pedagóg A. Potokárová 

Dátum a miesto konania:  19. 5. 2022, ZUŠ Rajec 

 

    

Názov súťaže: Prešovská cimbalová struna 2022 

                        5. ročník interpretačnej súťaže v sólovej hre na cimbale pre žiakov ZUŠ 

                        Prešovského, Košického kraja a Banskobystrického kraja 

 

Umiestnenia:  1. kategória strieborné pásmo M. Gočíková  Ľ. Tričáková   

2. kategória  zlaté pásmo  V. Fertáčová Viktória  - víťaz kategórie 

3. kategória strieborné pásmo  A. Gočíková  

4. kategória strieborné pásmo  R. Gočíková  

6. kategória zlaté pásmo   T. Tresová Tamara - víťaz kategórie, 

       laureát súťaže 

Dátum a miesto konania: 20. 5. 2022, Prešov  

 

Názov súťaže: Školská súťažná prehliadka ,,Zlatá flautička “   

I .kategória 

  

Fabián   Suchanský  strieborné p.  uč. Orosiová 

Ladislav Viliam  Surma   strieborné p.  uč. Orosiová 

Lea   Reháková   zlaté p.   uč. Bokrosová 

Patrik  Čarnoký  strieborné p.  uč. Orosiová  

Veronika   Dolníková  zlaté p.   uč. Kšiňanová 

                                          

II. kategória 

Ema  Tomaškovičová zlaté p.   uč. Bokrosová 

Eliška  Ladányiová  strieborné p.  uč. Orosiová 

Hana  Poperníková   zlaté p.   uč. Bokrosová 

Lara   Šoltýsová  strieborné p.  uč. Orosiová 

Hanka  Garančovská  zlaté p.   uč. Žuk 
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III. kategória 

  

Oliver  Kozlay   bronzové p.  uč. Kšiňanová              

Simona  Turzáková  bronzové p.  uč. Kšiňanová 

Lukáš   Klimčík  bronzové p.  uč. Orosiová 

Maximilián  Suchanský   bronzové p.  uč. Orosiová  

Hana  Kušnírová  zlaté p.   uč. Bokrosová            

Daniela   Hajduková  strieborné p.  uč. Kšiňanová 

 

IV. kategória   

 

Zoja   Platková    strieborné p.  uč. Kšiňanová 

       Tamara  Holubová   zlaté p.   uč. Kšiňanová 

Emma   Baníková    strieborné p.  uč. Potokárová 

Katarína   Marcziová  zlaté p.   uč. Kšiňanová  

 

 

Názov súťaže: Školská súťažná prehliadka ,,Corpus“  v hre na drevených a plechových 

dychových 

nástrojoch 

I.A kategória 

Hana  Dubcová  strieborné p.  uč. Potokárová 

Sophie Olivia Tóthová  zlaté p.   uč. Bokrosová 

I.B kategória 

Jakub   Lukáč   zlaté p.   uč. Fülöp 

Samuel  Toma   zlaté p.   uč. Fülöp 

Timotej  Herchl   bronzové p.  uč. Fülöp 

 

II.A kategória 

Laura  Oravcová  bronzové p.  uč. Potokárová 

Veronika  Benderová  zlaté p.   uč. Bokrosová 

 

II.B kategória 

Andrej   Pandoščák  strieborné p.  uč. Fülöp 

 

III.A kategória 

Júlia  Varhoľáková  zlaté p.   uč. Potokárová 

 

III.B kategória 

Sasha  Markovičová  strieborné p.  uč. Fülöp 

 

IV. A kategória 
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Monika  Jenčušová  strieborné p.  uč. Potokárová 

Natália  Pončáková  zlaté p.   uč. Potokárová 

Veronika  Vageľová  zlaté p.   uč. Bokrosová 

Ema  Mamráková  strieborné p.  uč. Potokárová 

IV. B kategória 

Gabriel  Říha   strieborné p.   uč. Fülöp  

Matej  Bratko   zlaté p.   uč. Fülöp                                     

Dátum a miesto konania: 25.5.2022 KS- ZUŠ Bernolákova 26 

 

 

Názov súťaže : Školská akordeónová súťaž  

Umiestnenia: 0.kategória:  PŠ 

Zlaté pásmo   Tamara Kolibárová  uč. Kovaľová  

1.kategória:  1. 1. 

Zlaté pásmo   Matej Grul   uč. Nagyová 

    Tomáš Stolár   uč. Kovaľová  

2.kategória:  2. 1. 

Zlaté pásmo   Dávíd Nosáľ   uč. Nagyová 

Strieborné pásmo  Filip Fedor   uč. Nagyová 

NADVEK: 

Zlaté pásmo:   Slavomír Hudák  uč. Nagyová 

    Ján Osvald   uč. Kovaľová 

    Viktória Fertáčová  uč. Kovaľová 

3.kategória:  3.1. a 4.1.  

Zlaté pásmo   Filip Lӧrinc 3.1.1.  uč. Kovaľová 

    Peter Šlang     4.1.1.  Uč. Gurbaľová 

4.kategória:  1.2  

Zlaté pásmo   Jonáš Katina   uč. Kovaľová 

    Matúš Katina   uč. Kovaľová 

5.kategória:  2.2  

Zlaté pásmo   Lukáš Marcin   uč. Nagyová 

    Dávid Zamba uč. Nagyová 

    Norbert Vinc   uč. Kovaľová 

6.kategória:  3.2 a 4.2  

Zlaté pásmo   Šimon Andrejovský 4.2. uč. Nagyová 

Strieborné pásmo  Eduard Dudič 4.2.  uč. Kovaľová 

Matej František Čalfa  3.2. uč. Kovaľová 

7.kategória:  1.II.st. a 4.II.st. 

Zlaté pásmo   Tomáš Kožušek 1./II.st. uč. Kovaľová 

    Peter Nedbálek 4./II.st. uč. Tóthová 

Dátum a miesto konania: 25. 5. 2022, KS Uherova 11 
 

 

Názov súťaže: PIANOFORTE 2022, celoslovenská klavírna súťaž v sólovej hre na klavíri 

Umiestnenia:                                                                                           pedagóg: 

  3.kategória           strieborné pásmo     E.Miliczká          L.Kučerová 
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  4.kategória           zlaté pásmo              J.Kardoš             M.Hollá  

  4.kategória           strieborné pásmo      T.Babinec           I.Foltinová 

Dátum a miesto konania: 26.5.2022, Stará Ľubovňa, ZUŠ Jána Melkoviča  

 

Názov súťaže :  Školská súťaž v hre na keyboard 

Umiestnenia :       

1.ročník, 1.časť:   

Zlaté pásmo:    Petronela Jutková  uč. M. Tóthová 

     Michal Čačko   uč. P. Štefanka 

     Andrej Tomčej  uč. P. Štefanka 

Strieborné pásmo:   Miriam Dobišová  uč. Z. Tóth 

     Karin Sabolová  uč. M. Tóthová 

     Filip lukáč   uč. Z. Tóth  

2. ročník, 1.časť:   

Zlaté pásmo:    Sandra Vysoká  uč. M. Tóthová  

     Hana Hudecová  uč. P. Štefanka 

     Lenka Juhanová  uč. P. Štefanka 

 3. ročník, 1.časť:   

Zlaté pásmo:    Ján Stahura   uč. M. Tóthová  

     Juraj Dulina   uč. P. Štefanka 

     Oliver Takáč   uč. P. Štefanka 

4. ročník, 1.časť:  

Zlaté  pásmo:    Dorota Toporová  uč. Z. Tóth 

Strieborné pásmo:   Karolína Dobišová  uč. Z. Tóth 

     Patrik Duditš   uč. Z. Tóth 

     Filip Lukáč   uč. Z. Tóth    

1. ročník, 2.časť 

Zlaté pásmo:    Teodor Ivan   uč. Z. Tóth 

      

2. ročník, 2.časť 

Zlaté pásmo:    Karla Duditšová  uč. Z. Tóth 

     Lívia Gavaľová  uč. Z. Tóth 

      

4. ročník, 2 časť 

Zlaté pásmo:    Terézia Černooká  uč. Z. Tóth 

     Michaela Kožušeková uč. Z. Tóth 

     Samuel Scurek  uč. M. Tóthová 

     Barbora Vysoká  uč. M. Tóthová 

     Sebastian Surmánek  uč. P. Štefanka 

  

1.ročník II.stupeň    

 

Zlaté pásmo:      Richard Čuba   uč. Z. Tóth 

     Richard Vodička  uč. M. Tóthová  

Dátum a miesto konania: 14. 6. 2022, ZUŠ Bernolákova 26, Košice 

 

 

Názov súťaže:  7. ročník  Medzinárodná súťaž Flautiáda 2022 
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Umiestnenia:  I. kategória     Diplom za účasť   V. Benderová pedagóg  A. Bokrosová   

Dátum a miesto konania: 23.6.-25.6.2022 Konzervatórium  Banská Bystrica 

 

Spomenuté podujatia, na ktorých sa naši mladí umelci predstavili (súťaže, prehliadky, 

festivaly, kultúrno-spoločenské vystúpenia, mimoškolské aktivity), 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.  

 

Záver 

 

Magistrát mesta Košice v rámci už 17. ročníka projektu „Mesto Košice deťom“ ocenili aj 

našich žiakov HO za vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu našej školy a mesta Košice, 

ktoré dosiahli na významných súťažiach v rámci Slovenska: 

Lara Ďurove, 1. r. 2. č. I. st. – spev  z triedy Mgr. Z. Vondrovej 

Laura Hozová, 3. r. 2. č. I. st. – cimbal z triedy Mgr. Ľ. Tričákovej 

Jakub Kardoš, 2. r. 2. č. I. st. – klavír  z triedy PaedDr. M. Hollej 

 

 

Účasť pedagógov na seminároch, kontinuálnych vzdelávaniach a workshopoch 

M.Juraševská : 17.1. - 30.6.2022 Online kurz Angličtiny /Košice samosprávny kraj/ 

                       - Séria 5 online prednášok /Hudební hry v praxi Cyrila Kubiša pre učiteľov ZUŠ/. 

 

D.Funďová: 1.6.2022 - Aktualizačné vzdelávanie /Mentoring v školskom prostredí/ - Zuš 

Valaliky. 

5.- 9. 7. 2022 Rekreačné zariadenie Jahodná. 

Hudobno kresťanský tábor pod vedením P. Paľovčíka v spolupráci s Mariánom Čekovským 

a pedagógmi konzervatória.  

Lektor pre cimbal Ľudmila Tričáková. 

 

Odborný seminár plechových dychových nástrojov. 

  Konzervatórium Timonova2, Košice  lektor: Stanislav Masaryk 

  10. 11. 2021                         zúčastnení: uč. P. Kundracik  

  

Odborný flautový seminár        lektorka: J. Jamborová 

17. 5. 2022                         zúčastnení: uč. A. Bokrosová 

 

Neoddeliteľnou súčasťou v HO sú korepetítorky a korepetítori, bez ktorých by naši žiaci 

(výnimkou sú samotní klaviristi), nepriniesli také ocenenia a umiestnenia. Ďakujem im pri 

príprave a naštudovaní notového materiálu na jednotlivé koncerty, súťaže, prehliadky a kultúrne 
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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 pedagógovi L. Fülöpovi a zást. S. Hrehovi, 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 ďakujem všetkým pedagógom hudobného odboru za výchovno – vzdelávaciu 

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

rozvoj každého žiaka.                                    

 

    

Vyhodnocovacia správa predmetovej komisie  HN 

 

Vedúci predmetovej komisie: Vojtech Tóth Mgr. 

 
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 2021/2022.Analýza stavu a úrovne 

výchovno-vzdelávacieho 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. 

 

ZazasadnutiaPK:August2021 

November2021 

Január2022 

Apríl2022 

Jún2022 

 

 

PK August 2021 

 

Program: 1.Uvítanie členov Pk-Hn v školskom roku 2021/2022 

                2.Schválenie,návrhy,podnety k plánu práce PK-HN pre školský rok 2021/2022 
                3.Zadelenie žiakov, rozvrhy hodín, vyplňovanie triednej agendy 

                4.Oboznámenie členov PK s metodickými plánmi pre jednotlivé ročníky 
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                5.Oboznámenie  členov PK o využití hudobného archívu, interaktívnej tabule

 zakúpenie pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky   

                6.Rôzne 

  

PK November 2021 

 

Program: 1.Štvrťročná klasifikácia a dochádzka žiakov 

                2.Požiadavky pedagógov pre výuku HN v jednotlivých 

                   ročníkoch                                             

                3.Kontrola triednej agendy 

                4.Rôzne 

 

PK Január 2022 

       

Program: 1.Vyhodnotenie polročnej činnosti PK 

                2.Polročná klasifikácia 

                3.Kontrola triednej agendy 

                4.Fotenie absolventov a pedagógov 

                5.Rôzne 

 

 

PK Apríl 2022 

 

Program: 1.Trištvrťročná klasifikácia 

                2.Príprava absolventov na absolventské skúšky 

                3.Príprava absolventského tabla 

                4.Príprava slávnostného vyradenia absolventov 

                5.Rôzne 

 

PK Jún 2022 

 

Program: 1.Vyhodnotenie celoročnej činnosti PK   

                2.Vyhodnotenie absolventských skúšok 

                3.Koncoročná klasifikácia a dochádzka 

                4.Kontrola  archívu HN 

                5.Návrhy pre um. radu na školský rok 2022/2023 

                6.Rôzne 

 

 

         Hlavné ciele predmetovej komisie pre HN pre školský rok 2021 /2022 

 

 
 

 V. Tóth vypracuje podrobný plán práce PK na školský rok2021/2022,ktorý predostrie 

členom PK  vedeniu školy na schválenie. Ďalej vypracuje programy jednotlivých 

zasadnutí     PK, vyhodnocovacie správy o činnosti PK. 

 

 Členovia PK sa dohodnú na jednotnej forme vyplňovania nových triednych kníh. 
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 Členovia PK prediskutujú aké sú skutočné možnosti výuky HN podľa platných 

učebných osnov a prípadné zmeny vo výuke. Dohodnú sa na spoločnom postupe pri 

plnení učebných plánov. 

 

 Dôkladná príprava žiakov absolventského ročníka 

 

 Vzbudzovať záujem najmä u žiakov  o koncertné a divadelné predstavenia, či iné 

kultúrne podujatia. 

 

 Členova PK by mali získavať nové informácie  o najnovších odborných publikáciách 

    - vzájomnými konzultáciami dosiahnutých výsledkov 

    - návštevami koncertných podujatí, divadelných predstavení 

    - spoluprácou a konzultáciami s pedagógmi Konzervatória ,Stredných umelecký škôl, 

Základných umeleckých škôl.... 

    - získavať nové informácie o výuke NN na prednáškach, kurzoch.... 

 

 Pri preberaní učiva o hudobných nástrojoch, spolupracovať s pedagógmi jednotlivých 

oddelení a využiť možnosť predvedenia daného nástroja samotným pedagógom, prípade 

jeho žiakom. 

 

 Spestriť hodiny Hn premietaním hudobných filmov, koncertov, muzikálov, opier... 

 

 

 

 Vedúci PK vykoná počas školského roka hospitáciu u jednotlivých členov PK – HN. 

 

 Členovia HN by mali viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu so školským majetkom. 

 

 Členovia HN by mali dbať o dobrú spoluprácu s vedením školy a s pedagógmi iných 

oddelení! 

 

 Rozširovať hudobný archív oddelenia 

 

 Zapojiť žiakov prvého stupňa do činnosti školského zboru 

 

 

 

                                              Splnené úlohy a činnosti PK: 

 

- učebné plány a osnovy boli plnené do 30.6.2022 

- vyučujúci dodržali požiadavku jednotnej formy vyplňovania triednej agendy a žiackych 

knižiek.  

- absolventské skúšky sa uskutočnili 25.5.2022 

- vyučujúci pravidelne spolupracovali s učiteľmi hlavného predmetu, spoločne riešili 

slaboprospievajúcich žiakov a dochádzku 

- pravidelne sa využívali audiovizuálne pomôcky, internet 
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- počas vyučovania sa využíval Orffov inštrumentár, vyučujúci zapojili aj iné zložky 

umenia ako výtvarné a pohybové 

- s pozitívnym ohlasom žiakov sa využíval na spestrenie hodiny počítačom  

s audiovizuálnym programom „Vážna hudba“ ,,Populárna hudba“ 

- v plnej miere sa využíva pc program Charanga 

- absolventské tablo bolo zrealizované 

- vyradenie absolventov sa konalo 6.6.2022 v Dome umenia 

  

                                                         Kontrolná činnosť: 

 

Postupy na vyučovacích hodinách boli pravidelne konzultované na jednotlivých 

PK.Vyučujúci aktívne prehodnocovali s vedúcim PK svoje požiadavky 

a problémy. 

 

DĽH Abovčaňe  
 

Škola : ZUŠ Bernolákova 26, 04011 Košice 

Vedúci súboru :            Mgr. Mário Sedlák 

Odborná spolupráca : Mgr. Viera Kovaľová 

                                        Mgr. Ľudmila Tričáková 

 

Členovia DĽH Abovčaňe : žiaci 2. časti 1. stupňa 

Termíny skúšok :   štvrtok – 16:30 -18:00  

Nástrojové obsadenie : husle, kontra, cimbal, kontrabas, akordeón 

 

Zoznam žiakov :  1. Ondrej Kandráč                              6. Ráchel Gočíková 

                               2. Katarína Gromová                      7. Viktória Fertáčová 

                             3. Nela Vargová                              8 . Marko Greč 

                               4. Karin Rácová   9.  Norbert Vinc 

                               5. Marína Mražiková   10.  Laura Hozová 

 

Uskutočnené akcie  DĽH Abovčaňe:  

 

9.4.2022 - Regionálneho kolo súťažnej prehliadky spevákov, speváckych skupín, 

inštrumentalistov a ľudových hudieb Vidiečanova Habovka v Košiciach – Kulturpark. 

DĽH Abovčane získala zlaté pásmo s priamym postupom do krajského kola 

13.5. 2022 - Krajského kola súťažnej prehliadky Vidiečanova Habovka v kategórii ľudových 

hudieb, ktoré sa konalo vo Veľkej Ide – Kaštieľ.  

DĽH Abovčane získala zlaté pásmo. 

 Detská ľudová hudba Abovčaňe sa zameriava na prípravu a súborovú orientáciu v kolektívnej 

hre. Využíva silný detský potenciál košických sídlisk a zároveň ponúka možnosť zmysluplného 

využívania voľného času. Prináša do mestského prostredia kus múdrosti predkov, svedectvo 

o ich živote, práci, hodnotách a zvykoch. Pomáha deťom orientovať sa v estetických hodnotách 

umeleckých prejavov, a tak pestuje ich celoživotnú náklonnosť k ľudovému umeniu formou im 

najbližšou – hrou.  
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DĽH „Abovček“ 
 

 

Škola: ZUŠ Bernolákova 26, Košice 

 

Vedúci súboru:   Mgr. Ľudmila Tričáková 

 

 

Odborná spolupráca: Mgr. Viera Kovaľová 

Mgr. Mário Sedlák 

 

Členovia DĽH:  
Ľudová hudba „Abovček“ – žiaci 3.a 4.ročníka 1. časti 

 

 

Skúšky: DĽH „Abovček“  utorok  - 15.35 – 17.15 hod. 

      

 

ZOZNAM ŽIAKOV DĽH „ ABOVČEK“ 

 

Husle:  Alica Fugová 

  Jana Micenková 

  Denis Ferko 

  Matúš Hoza 

Akordeón: Filip Lörinc 

  Ján Štupák 

Cimbal: Mária Gočíková 

  Marko Greč 

Kontrabas: Karol Gočík 

  Jakub Hoza 
 

Uskutočnené vystúpenia: 
 

Júl:  Workshop -  Hraj, spievaj, modli sa  

5.-9.7.2021 Rekreačné zariadenie Jahodná. 

Hudobno kresťanský tábor pod vedením P. Paľovčíka v spolupráci s Mariánom 

Čekovským a pedagógmi konzervatória.  

Lektor pre ľudovú hudbu Ľudmila Tričáková. 

Źiaci:  Mária Gočíková, Karol Gočík, Marko Greč. 

 

Jún:  Interný koncert žiakov nižších ročníkov 

Koncertná sála Bernoláková26 

30. 5. 2019 

DĽH Abovčaňe 

 

 

Jún:  Dni Myslavy 

25. 6. 2022 - 14.00 hod. 

Účinkujú v programe mladé talenty: Laura a bratia 

Jakub Hoza, Matúš Hoza a Laura Hozová 
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Prípravná detská ľudová hudba “Abovček“ má 10 členov. Zameriava sa na prípravu a súborovú 

orientáciu v kolektívnej hre. Využíva silný detský potenciál košických sídlisk a zároveň ponúka 

možnosť zmysluplného využívania voľného času. Prináša do mestského prostredia kus múdrosti 

predkov, svedectvo o ich živote, práci, hodnotách a zvykoch. Pomáha deťom orientovať sa 

v estetických hodnotách umeleckých prejavov, a tak pestuje ich celoživotnú náklonnosť 

k ľudovému umeniu formou im najbližšou – hrou. 

 

 

Gitarový súbor 
 

 

Vedúci súboru: BcA. Martin Bertič 

 

Odborná spolupráca: uč. Ing. Gabriel Brecher 

 

Skúšky: štvrtok 16,55 – 18,25 hod. učebňa- koncertná sála, Uherová 11 

 

 

Meno žiaka/ ročník/ učiteľ  

 

Jurčišin Juraj                    4.II.      Brecher 

Džunda Samuel                4.I.        Brecher 

Sinaľ Samuel                    4.I.        Brecher 

Telepjan Michal                3.I.       Zavadský 

Beňo Tadeáš                      4.I.       Zavadský 

Brežná Sára                       3.I.        Bertič 

Takáčova Anna Mária      4.I.         Bertič 

Oliver Skyba                    3.  I.        Bertič 

Košarko Robert                4.II.       Bertič 

 

 

V tomto školskom roku gitarový súbor nacvičoval a hral skladby náročnosťou jednoduchšie. 

Vzhľadom na kvalitu jednotlivých žiakov sa nepodaril uskutočniť žiaden koncert. 

Repertoár: 

Musica da Camera- Menuet J. Haydn 

E. Thorlaksson- Cancao, Morenita 

Saint Saen- Finale, Finlandia 

Icelandic folk song- first day of spring 

 

Záver: Ďakujem p, učiteľovi Brecherovi za spoluprácu. Odporúčam prehodnotiť fungovanie 

a existenciu tohto súboru vzhľadom na úroveň žiakov. Môj návrh je vytvoriť nove menšie 

zoskupenie max. trio pozostávajúcich zo starších žiakov ktorí vedia hrať z nôt a majú rytmus. 

Ďalšia možnosť ako druha hodina by bola vytvorenie pop kapely na Uherovej. 
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Tanečno-hudobný súbor Blatonosiči 

 

 Pedagógovia – Mgr. Peter Tkáč 

 Členovia pre školský rok 2021/2022 

o  spev – Sarah Rogosová – uč. Brecherová 

o  keyboard – Richard Čuba – uč. Tóth Z. 

o  bicie – Martin Jurko – uč. Schürger 

o  basgitara – Michal Vodička – uč. Tkáč 

o  el.gitara – Martin Sedlák – uč. Ballay 

Popis činnosti – ako v predchádzajúcich rokoch sa činnosť súboru zamerala na rozvoj 

inštrumentálnych schopností členov a prezentáciu nacvičeného repertoáru na koncertoch 

a súťažiach. Tento školský rok sa repertoár zameral na rockové skladby: 

1. Shakatak - Nightbird 

2. Morcheeba – Build  

3. Red Hot Chili Peppers – Dark Nesseciettees 

 

Súbor mal naplánovanú účasť na niekoľkých akciách. Za najdôležitejšie považujeme 

koncert POP v Kulturparku, účasť na 21. ročníku celoslovenskej súťaže POP – 

Zemplín 2022 a celoslovenskej súťaže súborov ZUŠ Rock – Pop – Jazz 

organizovanou ZUŠ Jantárová. Pre zrušenie prezenčného vyučovania na základe 

uznesenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12.marca 2020 sa účasť a činnosť súboru pre školský 

rok obmedzila na koncert POP v Kulturparku. 

Činnosť súboru v nasledujúcom školskom roku 2021/2022 bola podmienený doplnením a 

zhraním nových členov z radov žiakov školy. Po dištančnom vyučovaní počas 

mesiacov december, január sa podarilo naštudovať repertoár pre školský koncert. 

 

Komorný orchester mládeže ef ko 
 

 

     Umelecká vedúca a dirigent orchestra : Dagmar Šoltisová 

     Počet žiakov: 21 

     Skúšky: v pondelky: 16 30 - 18 00 v koncertnej sále (Uherova 11) 

 

             Prvým koncertom bol Koncert pri príležitosti návštevy pápeža Františka v Košiciach, 

ktorý sa uskutočnil 13. 9.2021 o 16:00 hod. na Dolnej bráne. 

 

Potom nastala dlhá, takmer polročná nútená prestávka kvôli pandémii. 
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               V sobotu 18.3.2022 sme konečne mohli uskutočniť ďalší koncert. Ten sa konal vo 

DKC Veritas. Koncert pod názvom Melódie strieborného plátna si naplno užila plná sála 

divákov. Sólistkou bola Zuzana Kurimská Gréková, ktorá je 1. hobojistkou ŠfK. 

         Jediné pracovné sústredenie v tomto šk. r. bolo v škole v sobotu 2.4.2022, na ktoré prišli 

aj niektorí bývalí členovia orchestra. Pripravovali sme sa na Galakoncert k 30+. výročiu 

orchestra.  

           Nakonec sa to predsa podarilo. Po 6-tich preložených termínoch sa v Dome umenia 

konečne uskutečnil v sobotu 9.4.2022 GALAKONCERT k 30+ výročiu orchestra. Koncertu 

sa zúčastnili aj bývalí členovia, takže na pódiu nás bolo vyše 50. Sólistami boli: Matej Legát, 

Sofia Szaniszlóová a Antónia Nagyová. Bolo skvelé opäť sa stretnúť a pospomínať si s členmi 

orchestra, ktorí už trošku za tie roky vyrástli. 

             Po takmer roku sme dostali pozvanie ísť opäť hrať do Betliara. Koncert sa uskutočnil 

v sobotu 30.4.2022. Krásne počasie a pozadie kaštieľa vytvorilo príjemnú atmosféru v parku 

pred kaštieľom, ktorý bol plný návštevníkov. 

             Ďalší koncert sa konal v sobotu 14. 5.2022 v Parku slovenských národovcov Múzea PSG 

v Revúcej. Park sa počas nášho koncertu naplnil nadšencami hudby. 

 

              Jednou z najväčších akcií toho obdobia bol súťažný festival neprofesionálnych 

orchestrov s medzinárodnou účasťou Tatranská nota 2022. Festival sa konal v Tatrách v dňoch 

27. - 29. 5. 2022. Organizátorom festivalu som bola ja – ako garant celého projektu v spolupráci 

s vedením hotela Morava v Tatranskej Lomnici. Tejto veľkej akcie sa zúčastnilo 8 orchestrov (4 

zo Sk a 4 z ČR) a náš orchester získal cenu Riaditeľky festivalu. 

 

         Posledný koncert v tomto šk. roku sa uskutočnil v Myslave na pozvanie p. starostky 

v rámci akcie „Dni Myslavy“ v sobotu 25. 6.2022 o 18:00 hod. na pódiu pred miestnym úradom. 

 

             Na záver by som sa chcela poďakovať VŠETKÝM členom orchestra za vzornú 

reprezentáciu školy, ale aj mesta Košice. Moje ĎAKUJEM patrí aj klaviristkám Františke 

Tholtovej a Sofii Szaniszlóovej, všetkým sólistom, ale aj mojím skvelým kolegom, menovite, 

Gabriele Lakatosovej, Máriovi Sedlákovi a Tomášovi Hodermarskému za skvelú spoluprácu. A 

ďakujem aj vedeniu školy a ZRŠ za finančnú podporu. 

 

Koncerty v šk. roku 2021/2022: 

1) 13.9.2021 – Koncert pri príležitosti návštěvy pápeža Františka v KE na Dolnej bráne. 

2)  18.3.2022 - Melódie strieborného plátna – DKC Veritas 

3)  9.4.2022 - GALAKONCERT  k 30+ výročiu orchestra v DU 

      4) 30.4.2022 - Melódie strieborného plátna v parku kaštieľa Betliar 

      5) 14.5.2022  - koncert v Parku slovenských národovcov Múzea PSG v Revúcej 

      6) 27.–29.5.2022 - súťažný festival neprofesionálnych sláčikových orchestrov 

s medzinárodnou      účasťou Tatranská nota 2022 – hotel Morava Tatranská Lomnica 

      7) 25.6.2022 - koncert v rámci akcií Dni Myslavy 

Pracovné sústredenie:  

2.4.2022- celodenné pracovné sústredenie v ZUŠ (Uherova 11) 
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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 2021/2022 pracoval v priestoroch CVČ 

Orgovánová 5, elokované pracovisko Popradská ul. 86. 

 

Pravidelné skúšky sa uskutočňovali:  

pondelok   16, 
30

 – 19, 
30  

- prípravný orchester   

piatok   16, 
30

 – 19, 
30  

- veľký orchester   

sobota    8, 
30

 – 12, 
30  

- veľký orchester   

 

Počet členov prípravného orchestra: 813 

nástroje: flauta, lesný roh, trúbka, klarinet, saxofón 

Počet skúšok prípravného orchestra: 33 

 

Žiaci zvládli základy súborovej hry, naučili sa správnemu dýchaniu, posadeniu a držaniu 

tela v sede. V rámci notového materiálu zvládli fanfáru, výber vianočných kolied a pochody: 

Slovenský pochod, Baby Love, Svätí pochodujú, Crans Montana a skladbu od A. Hudeca: Na 

kolotoči. 

 

Počet členov veľkého orchestra: 56 

Počet pravidelných skúšok: 67 

 

Členovia dychového orchestra naštudovali náročný repertoár koncertných skladieb i  pochody 

pre mažoretky. 

Názvy skladieb:  

M. A. Charpentier:        TE DEUM     

P. Zelenay:   FESTIVITÄT       

A. Petrík:   SLÁVNOSTNÁ OUVERTURA „1970“ - premiéra   

A. Hudec:   KONCERT PRE FLAUTU A ORCHESTER, 1. časť 

K. Pádivý:   SEDLIACKA       

J. Praveček:   MAMINČINA POHÁDKA    

W. Löffler:    THE BIG OPENING      

A. Hudec:   TRÚBKOVÝ SLOWROCK   

G. Gershwin/arr. V. Kabec: VISIT TO GEORG GERSHWIN    

arr. M. Brown:    COLDPLAY CLASSICS     

arr. P. Lavender:       Y. M. C. A.      
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arr. J. Vinson:  MICHAEL JACKSON HIT MIX   

 

Pracovné sústredenie v školskom roku 2021/2022: 

 

 

                          

11. 06. 2022 - CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86 

   Príprava a nácvik skladieb na 50. výročie orchestra  

   a Medzinárodný festival DO – Štětí (ČR) 

 

18. 06. 2022 - CVČ Orgovánová 5, EP Popradská 86 

   Príprava a nácvik skladieb na 50. výročie orchestra  

   a Medzinárodný festival DO – Štětí (ČR) 

 

                     

Vystúpenia a festivaly v školskom roku 2021/2022: 

 

16. 09. 2021 - Koncertné vystúpenie  „Medzinárodné cyklistické preteky Okolo  

Slovenska“, Košice - Dolná brána 

 

06. 05. 2022 - Koncertné vystúpenie  „Dni mesta Košice“ - Dolná brána 

 

24. 6. – 26. 6. 2022 Medzinárodný festival DO „FEDO 2022“ – Štětí (ČR) 

 

02. 07. 2022 - Slávnostný koncert k 50. výročiu vzniku DOM – Dom umenia 

  

Mená pedagógov, ktorí zapojili svojich žiakov do orchestra: 

S. Hreha, DiS. art., Mgr. art. L. Fülöp, Mgr. art et Mgr. P. Kundracik, P. Schürger, DiS. art., 

PaedDr. M. Žuk 

 

 

 

 

 

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. Helena Uhlárová 
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2. Zasadnutia v školskom roku 2021/2022 

Zasadnutia PK na TO sa konali v školskom roku 2021/2022 v termínoch:27.8.2021 

2.12.2021,11.3.2022 a 16.6.2022,ktoré pre uč.TO viedla vedúca PK uč.Zuzana Molčanová,  na 

ktorých sa prejednávali pokyny riaditeľstva školy zadané na UR, organizovanie vystúpení TO, 

zosúladenia rozvrhov učiteľovTO,organizácia talentových skúšok a vyhodnotenie činnosti 

školského roka 2021/22.Učitelia TO sa stretávali aj mimo zasadnutí pri riešení aktuálnych 

problémo na TO. 

 

3 Aktivity a prezentácia žiakov TO na verejnosti 

Nakoľko pandemická situácia sa v mesiacoch november a december 2021 opäť zhoršila a pre 

skupinové vyučovanie bolo nariadené ministerstvom školstva dištančné štúdium, nebolo možné 

plánované polročné tanečné predstavenia ani otvorenú hodinu s rodičovským združením 

uskutočniť. V druhom polroku sa prešlo na prezenčné vyučovanie a tak bolo umožnené 

vystúpenie tanečných súborov. Súbor ABC pod vedením uč. Z. Molčanovej vystúpil 6.4 2022 v 

Kultúrno-spoločenskom centre na Jedlíkovej7 s programom uvedeným vo vyhodnocovacej 

správe súborovej činnosti uč. Z. Molčanovej. Súbor Tam-Tam pod vedením uč. M. Gajdošovej 

a súbor Rondo pod vedením uč.V.Šebekovej mal spoločné vystúpenie v Kultúrno-spoločenskom 

centre na Jedlíkovej7 25.5.2022,program je uvedený vo vyhodnocovacích správach činností 

vedúcich súborov .Učiteľka  Z. Molčanová prezentovala TO choreografiou Kitra na vernisáži 

VO 2.6.2022 na Magistráte Košíc. V júni sa uskutočnili aj triedne prehrávky, na ktorých rodičia 

videli ukážku tréningov a učitelia s nimi rozprávali o prospechu žiakov, školnom a ich 

vystúpením na verejných predstaveniach. 

4. Prezentácia žiakov na mimoškolských akciách v škol. roku 2021/22  

Mimoškolských akcií sa TO v tomto školskom roku nemal možnosť zúčastniť pre uvedené 

skutočnosti. 

 

5. Úspešnosť žiakov na súťažiach a prehliadkach. 

Súťaže a súťažné prehliadky sa v tomto školskom roku pre TO nekonali pre uvedené 

pandemické obmedzenia v skupinových odboroch. 

 

6.Záver 

Absolventi TO boli slávnostne vyradení  na verejnom absolventskom koncerte školy 6.6.2022 

v Dome umenia a predstavení obecenstvu na ich súborových predstaveniach. Talentové skúšky 

sa konali 23.5.2022,záujem detí bol pomerne malý, preto sa uskutočnili dodatočné talentové 

skúšky v dňoch 13.a14.5.2022,na ktoré učitelia TO M. Gajdošová a Z. Molčanová lákali deti 

tanečným programom v priestoroch školskej záhrady na Uherovej 13 a poroznášaním letákov do 

MŠ, ktoré dohodol riaditeľ školy. Bude nutné ešte urobiť  dodatočné talentové skúšky 

v septembri pre doplnenie stavov na TO. Tanečný odbor porozmýšľa s riaditeľstvom aj nad 

formou výchovných koncertov, ktoré by vedeli motivovať deti, aby sa prihlásili na náš tanečný 

odbor. Veríme, že už bude pandemická situácia od septembra priaznivá a naši žiaci budú mať 

možnosť ukázať rodičom svoje tanečné choreografie na verejných vystúpeniach TO aj školy 

a budú sa konať aj nejaké súťažné prehliadky pre tanečníkov, ktorých by sme sa s našimi žiakmi 

radi zúčastnili, lebo je to motivácia k ich štúdiu na tanečnom odbore. Ďakujeme aj VO pri 

výrobe rekvizít na verejné vystúpenie a budeme s nimi spolupracovať v prípade potreby naďalej. 
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Tanečný súbor TAM-TAM  

  
 

Vedúca:         Miroslava  Gajdošová 

 

Korepetítorka :   Katarína Ondovčíková                    
 

 

 

 

Tanečný súbor TAM-TAM  v šk. roku 2021/2022 uskutočňoval súborovú činnosť v týchto 

dňoch: 

 

Po:  13:20 – 14:05 hod. 

    

Ut:  13:00 – 13:20 hod. 

 

Pia:  13:15 – 13:35 hod. 

                         

                                         

                                                                

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 2.11.2022 

prerušené prezenčné vyučovanie. 

Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou v mesiacoch november a december 

Prezenčné vyučovanie sa obnovilo 10.1.2022. 

Nácvik choreografií a tréningy prebiehali dištančnou aj prezenčnou formou podľa jednotlivých 

ročníkov. No nakoľko sa vyučovalo dištančne v uvedených mesiacoch tak polročné vianočné 

predstavenie sa nekonalo. 

 

 

 

V tomto šk. roku 2021/2022 sa uskutočnilo iba záverečné absolventské verejné tanečné 

predstavenie dňa 25.5.2022 v Kultúrno-spoločenskom centre na Jedlíkovej ul.11. Súbor TAM-

TAM sa predstavil s nasledovnými choreografiami : 

 

 

 

 

PŠ+1,2/1 – Mušky, Naša planéta 

2,3,4/1 – Nebo, Voda, Priateľstvo 

4/1+1,2/2 – Bohyne, Dom bez zrkadiel, Dýchaj 

2,3,4/2+1,2/II.st. – Cesta, Svet dievčat 
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Tanečný súbor ABC    
Vedúca:         Zuzana Molčanová 
Korepetícia :        Viola Samborská                    
 

Tanečný súbor ABC  v šk. roku 2021/2022 uskutočnil súborovú činnosť: 

 

Št: 13,20 – 14,50 hod. 

Prezentácia a aktivity žiakov TO na verejnosti  :       

 

6.4.2022 Koncert TS ABC, Jedlíkova 7- 18 čísel 

 
1.  Španielsky tanec 

2. Tréning PŠ 1 2 3  

3. Tancuj tancuj PŠ 

4. Variácia Esmeraldy 

5. Klasická variácia  malé 

6. Labute 

7. Klasická variácia veĺké 

8. Malé labute 

9. Variácia Kitri 

10. Variácia Lízi 

11. Slnko 

12. Mosaique veľké 

13. Sucker 

14. Klauniáda 

15. Cool with you 

16. Včielky 

17. Michelle 

18. Believer 

2.6.2022 vernisáž výtvarného odboru 

 1 Kitra 

14.6.2022 otvorená hodina v priestoroch školskej záhrady spojená s náborom detí 

 

 

Tanečný súbor RONDO 

 

 

Názov súboru:  RONDO 

Vedúci súboru: uč. V. Šebeková  Dis. Art. 

Počet žiakov:  20 

 

Korepetícia    :           Štefánia Brežná 

                          Mgr. Helena  Uhlárová 

 

Tanečné čísla:        

 

Repríza :  Slimákovci, Musique Magique, Prúdenie 

Premiéra : Every body Jam, Letná samba, Levík Leo 
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Tanečný súbor RONDO sa schádzal v šk. roku 2021 /2022 

 

Pondelok  :  18:00 – 18:20 hod.   Stredu  :  17:15 – 18:00 hod.  Piatok : 14:00 – 14:20 hod. 

 

Tanečný súbor Rondo sa zúčastnil na týchto vystúpeniach: 

 
V prvom polroku prebiehalo vyučovanie prevažne dištančnou formou, preto sa žiadne vystúpenie 

nemohlo konať. 

 

Dňa 27. apríla a 29. apríla 2022 sa v tanečnej sále č. 3 uskutočnilo prvé triedne vystúpenie po 

pandemických obmedzeniach spojené s Rodičovským združením. 

 

Dňa 25. mája 2022 sa uskutočnilo vystúpenie na Absolventskom koncerte v Kultúrno – 

spoločenskom centre na Jedlíkovej ul. č. 7 s tancami : Slimákovci, Musique Magique, Levík 

Leo, Letná samba, Every body Jam, Prúdenie. 

 

 

 

 

 

Literárno-dramatický odbor  

Vedúci predmetovej komisie:           PhDr. Miroslava Lauffová 

 

Členovia predmetovej komisie:     Eva Grohová       

             Mgr. Lucia Mačingová            

                Tomáš Hodermarský DiS.Art  

                                                           Peter Orgován   

 

Zasadnutia v školskom roku 2021/2022.   
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.  

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 motivovať častokrát unavených 

a nesústredených žiakov (po šiestich hodinách pri PC v ZŠ boli ďalšie tri hodiny v LDO 

opätovne pri PC náročné).  

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 situáciou pedagógovia opakovane 

vysporiadali.  
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Dôležitým bodom zasadnutí bola účasť žiakov na súťažiach (všetky sa konali nárazovo 

v takmer rovnakých termínoch, takže bolo nesmierne náročné pripraviť kvalitné, no rozdielne 

prednesy a za pár týždňov vytvoriť inscenácie vhodné na súťaž), tiež príprava a dotiahnutie 

školskej agendy, uzatvorenie školského roka a štúdia pre absolventov, realizácia talentových 

skúšok a predovšetkým príprava a realizácia koncoročných a absolventských vystúpení žiakov 

na javisku.  

S tvorbou a následným uvedením vzniknutých inscenácií sa podarilo nielen zabezpečiť 

adekvátne priestory (s uvoľnením opatrení sa takmer okamžite zaplnili i kapacity jednotlivých 

divadelných sál a priestorov), ale i zabezpečiť umeleckú kvalitu uvedených predstavení. Pre 

kolegynku Evu Grohovú bolo uvedenie inscenácie Kyslík i pomyselnou „labuťou piesňou“, 

pretože sa v tomto školskom roku s nami, žiaľ, i lúči. (ale ako hovoríme: Eva neodchádza, len sa 

budeme stretávať na vysunutom pracovisku na Kostolnej.    
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 vo veľkej miere využívať a veríme, že v rámci 

zabezpečenia optimálnych podmienok dokážeme zladiť rozvrhy pedagógov LDO. 

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

od realizovaných mierne líšia vzhľadom na výnimočnú situáciu, obsah v zásade kopíruje 

pravidelnú činnosť školy. 

Termíny zasadnutí PK: 
˗ 26.8.2021 

˗ 22.9.2021 

˗ 26.1.2022 

˗ 25.3.2022 

˗ 20.6.2022 

 

3. Aktivity a prezentácia žiakov LDO na verejnosti-  

  Fašiangový koncert – online – Hodermarský, Orgován 

 Záverečné a absolventské vystúpenia LDO 14.6.2022 – Veritas 

                                                                                  16.6.2022 – CVČ Domino Popradská 86 

 - interné a verejné koncerty (konferans, umelecký prednes) 

 - vernisáž VO – Magistrát Mesta Košice – 2.6.2022 – Lauffová, Grohová 

 

4. Prezentácia žiakov a súborov na mimoškolských akciách v školskom roku 

2021/2022.       

- 28.3.2022 – Milada Horáková, Kasárne Kulturpark, žiaci II.stupňa + pedagógovia 

       T.Hodermarský, M.Lauffová 

- POETRY JAM – cyklická relácia (každý mesiac) – večer poézie a šansónov –  

Kasárne Kulturpark/Knižnica pre mládež Košice            

- uč. Hodermarský, Lauffová, Grohová 

 

 

5. Úspešnosť žiakov na súťažiach a prehliadkach    

  

Názov súťaže:  Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – celoslovenská súťaž v prednese 

rozprávky 

Umiestnenia:         pedagóg: 
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  2. kategória 1. miesto T. Tverďáková  M. Lauffová 

Dátum a miesto konania: 21. 10. 2021, Dom kultúry Rimavská Sobota 

 

Názov súťaže:  Beniakove Chynorany – XXVIII. ročník slovenského festivalu poézie 

- krajské kolo 

Umiestnenia:         pedagóg: 

  1. kategória 1. miesto D.Polan              M. Lauffová 

                          1. kategória 3. miesto V.Ferko              L.Mačingová 

  2. kategória 2. miesto R.Kožejová              M. Lauffová 

                          2. kategória 2. miesto B.Lacko              E.Grohová 

  3. kategória 1. miesto A.Klemová              E.Grohová 

                           

Dátum a miesto konania: 19. 11. 2021, Átrium klub, Košice 

 

 

 

Názov súťaže:  Šaliansky Maťko – súťaž v prednese povestí 

Okresné kolá: 

Košice I 

Umiestnenia:         pedagóg: 

  1. kategória 1. miesto A.Vavrek             M. Lauffová  

3. kategória 2. miesto A.Polanová             M. Lauffová 

  3. kategória 2. miesto s NP  E.Macková             T.Hodermarský 

Dátum a miesto konania: 22. 3. 2022, CVČ Domino, Popradská 86, Košice 

 

Názov súťaže:  Šaliansky Maťko – súťaž v prednese povestí 

Okresné kolá: 

Košice IV 

Umiestnenia:         pedagóg: 

  1. kategória 1. miesto E.Szegedyová             T.Hodermarský 

Dátum a miesto konania: 22. 3. 2022, CVČ Domino, Popradská 86, Košice 

 

Názov súťaže:  Šaliansky Maťko – súťaž v prednese povestí 

Okresné kolá: 

Košice II 

Umiestnenia:         pedagóg: 

  2. kategória 1. miesto R.Koglovitsch            T.Hodermarský 

3. kategória 1. miesto T.Tverďáková             M.Lauffová 

  3. kategória 2. miesto J.Kardoš            E.Grohová 

Dátum a miesto konania: 24. 3. 2022, CVČ Domino, Popradská 86, Košice 

 

 

         

Názov súťaže:  Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy 

Okresné kolá: 

Košice I: 

Umiestnenia: poézia         pedagóg: 

  2. kategória 1. miesto I.Toporová   M. Lauffová 

  3. kategória 2. miesto E.Macková        T.Hodermarský 

  3. kategória 2. miesto A.Polanová   M. Lauffová 
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Dátum a miesto konania: 11. 4. 2022, CVČ Domino na Popradskej ulici, Košice 

 

Názov súťaže:  Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy 

Okresné kolá: 

Košice I: 

Umiestnenia: próza         pedagóg: 

  2. kategória 1. miesto S.Macko   T.Hodermarský 

  3. kategória 1. miesto D.Polan         M. Lauffová 

Dátum a miesto konania: 11. 4. 2022, CVČ Domino na Popradskej ulici, Košice 

 

Názov súťaže:  Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy 

Okresné kolá: 

Košice II: 

Umiestnenia: poézia         pedagóg: 

  1. kategória ČU  A.Vavrek   M. Lauffová 

  2. kategória 1. miesto J.Verebová        M. Lauffová 

  2. kategória 2. miesto s NP  R.Koglovitsch  T.Hodermarský 

2. kategória 3. miesto M.Zavadský        T.Hodermarský 

  3. kategória 1. miesto T.Trcková   M. Lauffová 

3. kategória 2. miesto s NP  CH.Brosmann  L.Mačingová 

3. kategória 2. miesto J.Kardoš         E.Grohová 

  3. kategória 3. miesto V.Ferko   L.Mačingová 

 

Dátum a miesto konania: 13. 4. 2022, CVČ Domino na Popradskej ulici, Košice 

 

Názov súťaže:  Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy 

Okresné kolá: 

Košice II: 

Umiestnenia: próza         pedagóg: 

  1. kategória 2. miesto T.Petríková   T.Hodermarský 

  2. kategória 1. miesto V.Gburíková        M. Lauffová 

  2. kategória 2. miesto s NP  R.Koglovitsch  T.Hodermarský 

  3. kategória 1. miesto D.Pavlíková   L.Mačingová 

3. kategória 3. miesto R.Jesenský   M. Lauffová 

3. kategória 3. miesto D.Hancinová         L.Mačingová 

  3. kategória ČU  L.Kubíková   L.Mačingová 

 

Dátum a miesto konania: 13. 4. 2022, CVČ Domino na Popradskej ulici, Košice 

 

Názov súťaže:  Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy 

Okresné kolá: 

Košice IV: 

Umiestnenia: poézia         pedagóg: 

  3. kategória 1. miesto B.Sitárová   E.Grohová 

3. kategória 2. miesto V.Kuglová   L.Mačingová 

Dátum a miesto konania: 20. 4. 2022, CVČ Domino na Popradskej ulici, Košice 

 

Názov súťaže:  Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy 

Okresné kolá: 

Košice IV: 
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Umiestnenia: próza         pedagóg: 

  3. kategória 1. miesto E.Knižková   L.Mačingová 

  3. kategória 2. miesto s NP  M.Jiroušková       E.Grohová 

  3. kategória 3. miesto A.Kavoňová   T.Hodermarský 

Dátum a miesto konania: 20. 4. 2022, CVČ Domino na Popradskej ulici, Košice 

 

Názov súťaže:  Šaliansky Maťko – súťaž v prednese povestí 

Krajské kolo: 

Umiestnenia:         pedagóg: 

  2. kategória 1. miesto R.Koglovitsch            T.Hodermarský 

3. kategória 1. miesto T.Tverďáková             M.Lauffová 

  3. kategória 2. miesto E.Macková          T.Hodermarský 

Dátum a miesto konania: 21. 4. 2022, Átrium klub, Košice 

 

 

Názov súťaže:  Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy 

Okresné kolá KE I-IV: 

Umiestnenia: poézia         pedagóg: 

  4. kategória 1. miesto S.Baník   E.Grohová 

  4. kategória 1. miesto B.Lacko         E.Grohová 

  4. kategória 2. miesto  A.Tahzib   L.Mačingová 

  4. kategória 2. miesto Z.Kramárová   M. Lauffová 

5. kategória 1. miesto A.Klemová   E.Grohová 

Dátum a miesto konania: 22. 4. 2022, ZUŠ Bernolákova 26, Košice 

 

Názov súťaže:  Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy 

Okresné kolá KE I-IV: 

Umiestnenia: próza         pedagóg: 

  4. kategória 1. miesto L.Belková   E.Grohová 

  4. kategória 1. miesto E.Holomaňová        M. Lauffová 

  4. kategória 2. miesto  R.Kožejová   M. Lauffová 

  4. kategória 3. miesto B.Lacko   E.Grohová 

5. kategória 1. miesto E.Sitárová   E.Grohová 

Kategória: detské recitačné kolektívy 

    1. miesto DDS moDRINA  T.Hodermarský 

Dátum a miesto konania: 22. 4. 2022, ZUŠ Bernolákova 26, Košice 

 

Názov súťaže:  Slovo bez hraníc – súťaž v prednese poézie a prózy 

Umiestnenia: poézia         pedagóg: 

  2. kategória 1. miesto  E.Szegedyová  T.Hodermarský 

3. kategória 2. miesto V.Ferko   L.Mačingová 

  3. kategória 3. miesto V.Kuglová        L.Mačingová 

  4. kategória 1. miesto  S.Baník   E.Grohová 

Dátum a miesto konania: 25. 4. 2022, ZUŠ Bernolákova 26, Košice 

 

Názov súťaže:  Slovo bez hraníc – súťaž v prednese poézie a prózy 

Umiestnenia: próza         pedagóg: 

  3. kategória 1. miesto  A.Kavoňová   T.Hodermarský 

3. kategória 2. miesto D.Polan   M. Lauffová 

  3. kategória 2. miesto D.Hakulinová        L.Mačingová 
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Dátum a miesto konania: 26. 4. 2022, ZUŠ Bernolákova 26, Košice 

 

Názov súťaže:  DEDO 2022 – krajská súťaž v dramatickej tvorivosti 

Umiestnenia:         pedagóg: 

 Kategória DDS 2. miesto s NP   DDS Tadááát  T.Hodermarský 

 Kategória DS  1.miesto    DS Malinový Kompromis   M. Lauffová 

Dátum a miesto konania: 28. 4. 2022, CVČ Domino na Popradskej ulici, Košice 

 

Názov súťaže:  Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy 

Krajské kolo: 

Umiestnenia: poézia         pedagóg: 

  2. kategória 1. miesto I.Toporová   M. Lauffová 

  2. kategória 3. miesto J.Verebová        M. Lauffová 

  3. kategória 2. miesto  T.Trcková   M. Lauffová 

  4. kategória 2. miesto s NP  B.Lacko  E.Grohová 

5. kategória 3. miesto E.Sitárová   E.Grohová 

Umiestnenia: próza         pedagóg: 

  2. kategória 1. miesto T.Tverďáková   M. Lauffová 

  2. kategória 2. miesto S.Macko         M. Lauffová 

  3. kategória 1. miesto  E.Knižková   L.Mačingová 

  3. kategória 2. miesto  D.Pavlíková   L.Mačingová 

4. kategória 3. miesto L.Belková   E.Grohová 

4. kategória 3. miesto B.Lacko   E.Grohová 

Kategória: detské recitačné kolektívy 

    2. miesto DDS moDRINA  T.Hodermarský 

Dátum a miesto konania: 4.-6. 5. 2022, DK Michalovce 

 

 

 

Názov súťaže:  Slovo bolo u Boha – krajská súťaž súťaž v prednese  

Umiestnenia:         pedagóg: 

  2. kategória 1. miesto K.Angelovičová  L.Mačingová 

  3. kategória 1. miesto E.Štupáková   L.Mačingová 

Dátum a miesto konania: 6. 5. 2022, Humenné 

 

Názov súťaže:  Beniakove Chynorany – XXVIII. ročník slovenského festivalu poézie 

- celoslovenské kolo 

Umiestnenia:         pedagóg: 

  1. kategória ČU  D.Polan              M. Lauffová 

                          1. kategória ČU  V.Ferko              L.Mačingová 

  2. kategória 2. miesto R.Kožejová              M. Lauffová 

                          2. kategória ČU  B.Lacko              E.Grohová 

  3. kategória 3. miesto A.Klemová              E.Grohová                      

Dátum a miesto konania: 6.-8.5.2022,  Chynorany 

 

Názov súťaže:  Slovo bolo u Boha – celoslovenská súťaž v prednese  

Umiestnenia:         pedagóg: 

  2. kategória 2. miesto K.Angelovičová  L.Mačingová 

Dátum a miesto konania: 11. 6. 2022, Bratislava 
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Názov súťaže:  Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy 

Celoslovenské kolo: 

Umiestnenia: poézia         pedagóg: 

  2. kategória bronzové pásmo I.Toporová  M. Lauffová 

Umiestnenia: próza         pedagóg: 

  2. kategória bronzové pásmo T.Tverďáková  M. Lauffová 

  3. kategória strieborné pásmo  E.Knižková  L.Mačingová  

Dátum a miesto konania: 23.,24.6.2022, DK Dolný Kubín 

 

Záver (spolupráca s ďalšími odbormi, účasť pedagógov na seminároch, školeniach,   

workshopoch, požiadavky, pripomienky, a pod............)                                           

Literárno-dramatický odbor sa v uplynulom školskom roku realizoval tak v online ako 

i v reálnom priestore. Dištančné vzdelávanie prinieslo žiakom okrem negatív (keďže sme už 

predtým pracovali a tvorili v rámci dištančného vzdelávania) tiež nové zručnosti a kompetencie – 

ako je práca s kamerou, mikrofónom, my (pedagógovia) sme sa okrem iného naučili tvoriť 

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

sme sa na individuálnu prácu na prednesových textoch, venovali sme sa i vlastnej tvorbe.  

Dôležité však bolo, že sme sa po novom roku mohli vrátiť na „dosky, ktoré znamenajú 

svet“ a to nielen obrazne, ale i skutočne.  

Objektívne môžeme zhodnotiť, že roky pandémie (a s tým súvisiacim dištančným 

vzdelávaním) znamenali úbytok praktických zručností žiakov a na druhej strane zlepšenie ich 

technických schopností.  

Pre umeleckú činnosť – tvorbu inscenácií, dramatických tvarov, rozvoj divadelných 

kompetencií však online priestor nie je úplne vhodný, umeniu – a divadlu zvlášť – svedčí živý 

človek, kontakt s iným hercom, divadelníkom či publikom. Mnohokrát sme mali po uvoľnení 

opatrení pocit, že začíname so žiakmi tam, kde sme boli profesne pred dvoma rokmi. 

Čas v dramatickom priestore, kolektívne dramatické hry, využívanie techník a metód 

tvorivej dramatiky však postupne opätovne pootvárali privreté dvere do oblasti hereckých 

zručností a my sme sa postupne „vrátili“ späť k našim umeleckým aktivitám v plnom rozsahu. 

Rovnako sme využili každú príležitosť na umeleckú konfrontáciu žiakov – či už hovoríme 

o prednesových alebo divadelných súťažiach. Práve tieto fóra ponúkajú žiakom a pedagógom 

reflexiu ich činnosti – nielen čo sa trendov v prednese alebo detskom divadle týka, ale 

i osobnostného smerovania učiteľa (prípadne potrebu sebainštrumentalizácie).  

Naša nová pedagogická posila Tomáš Hodermarský sa tento rok pustil v rámci 

sebavzdelávania do dvojročného akreditovaného vzdelávania v odbore divadelná réžia pod 

záštitou ministerstva kultúry SR. Všetci pedagógovia sa zúčastnili odborných rozborových 

seminárov v umeleckom prednese, uč. Lauffová a Hodermarský aj v oblasti divadla. 

V budúcom školskom roku plánujeme pokračovať nielen vo vzdelávaní pedagógov či 

žiakov v oblasti divadla a umeleckého slova, ale i v rozširovaní všeobecného umeleckého 

rozhľadu aktívnou spoluprácou s ostatnými odbormi ZUŠ. 

V rámci optimálneho (alebo aspoň vyhovujúceho) vyučovania LDO pociťujeme potrebu 

stabilnej prednesovej triedy – prepchatý a malý priestor LDO3 nespĺňa potrebné kritériá (a to 

nehovoríme o prechodovej triede LDO2 – z troch strán; predovšetkým v čase finalizácie 

súťažných vystúpení sú prechody cez LDO2 rušivé a kontraproduktívne).  
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V rámci súťaží sa naši žiaci pravidelne umiestňujú na popredných priečkach, samotné 

súťaže sú tiež vhodným priestorom na propagáciu LDO (oslovenie talentovaných detí ako 

budúcich žiakov LDO).  

V budúcom školskom roku (ak súťaže budú) plánujeme čo najdôslednejšie vyberať typ 

súťažných prehliadok – predovšetkým preto, aby sme prioritne zabezpečili plynulý chod 

vyučovania a súčasne neznížili kvalitu umeleckých výkonov krátkym časom na prípravu textov 

či inscenácií (nemusíme byť úplne všade). 

Spoluprácu s rodičmi žiakov hodnotíme vysoko pozitívne – aj po rokoch, ktoré neboli 

úplne naklonené inej ako povinnej školskej dochádzke – sme si dokázali udržať žiakov, nemať 

žiadne dramatické straty, práve naopak, podarilo sa nám vzájomné vzťahy utužiť a rozvinúť, 

prijať na „dramaťák“ nové, talentované deti. 

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, tiež rôzne 

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

Za najväčšie úspechy v tomto školskom roku považujeme vytvorenie a uvedenie na 

javisko viacerých kvalitných inscenácií (14.6.2022 – Veritas – Hodermarský, Grohová 

a 16.6.2022 – CVČ Domino – Lauffová) napriek niekoľkým mesiacom stráveným pred 

obrazovkou PC, tiež úspešnú reprezentáciu žiakov na prednesových súťažiach a spoluprácu 

s ostatnými odbormi na akciách našej ZUŠ.  

 

 

Súbor Mamaluška 
 

Vedúci súboru: Eva Grohová  
 

 

Skúšky:   piatok -  16.45 – 17,15 

 

 

V prvom polroku sa práca v súbore tak, že v čase karantény sa  členovia súboru stretávali 

v on line priestor prostredníctvom služby messenger. Celý vymedzený čas sme sa venovali 

rôznym dramatickým úryvkom od svetových (antika, renesancia, atď.) i slovenských autorov. 

Rozberali sme si ich tvorbu, aby sme pochopili špecifickosť prístupu k situáciám v rámci 

zvoleného diela. Nasledovala hĺbková interpretácia vybratých častí.. V online vyučovaní sme 

mohli uplatňovať individualizáciu prehovorov, hrať sa s výrazovými prostriedkami, variovať 

modulácie. Popritom sa nám ešte podarilo venovať pozornosť tvorbe poetov - vynikajúcich 

autorov (stretnutia venované M. Válkovi, J. Stachovi, J. Ondrušovi, R. Thákurovi, I. Kraskovi). 

Vcelku sa dá povedať, že dištančné vzdelávanie prinieslo veľa pozitívneho, pretože sme mali 

priestor a čas na tzv. „čítačku“, (čo sme po minulé roky nestihli takto dôkladne), na zlepšovanie 

interpretačných zručností, na diskusiu o zmysle predlohy i o možnostiach realizácie.  

V druhom polroku sa pandemická situácia zlepšila, mohli sme skúšať priestorovú 

realizáciu divadelnej hry Petra Karvaša Spolok piatich Pé. Ale keďže súbor je zložený zo 

študentov vysokých škôl a jedného maturanta – ich študijné zaťaženie skomplikovalo 

dochádzku, tak sme museli pristúpiť k zmene dramaturgie. Vrátili sme sa k minuloročnej 
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predlohe: I. Vyrypajev: Kyslík a naštudovali sme spoločne 4. obraz: Áno –Nie. Záverečné 

vystúpenie súboru: 14. 6. 2022 bolo v priestoroch divadla Veritas a malo príjemnú odozvu 

u divákov.  

 

Súbor Tadáát 
 súbor: DDS Tadáát 

 žiaci : 4.ročník 1.časti prvého stupňa a 1.,2. ročník 2.časti prvého stupňa 

 miesto: LDO 2 

 čas: 13.35 -16.20 hod. / štvrtok 

 vedúci súboru: TOMÁŠ HODERMARSKÝ DiS.Art 

 

Súbor DDS Tadáát je už časom overený, stabilný súbor, plný nápadov, kreativity a fantázie čo sa 

prejavilo aj na výsledkoch ich celoročného snaženia. V prvom polroku sme sa inidivuduálne 

zamieriavali na rozvoj rečových a komunikačných schopností, v ktorých majú ešte členovia 

súboru rezervy. Zapojili sme sa aj do literárnej súťaže organizovanej Knižnicou pre mládež 

mesta Košice.  

 V druhom polroku sme sa venovali prípravam na súťaže Šaliansky Maťko, 

Hviezdoslavov Kubín, Slovo bez hraníc či Detské divadelné Košice, kde sa súbor úspešne 

prezentoval s dramatizáciou rozprávky z pera Kristy Bendovej - Spomalená Princezná.  

 

I. polrok: 

 príprava na súťaže, moderovanie online koncertov, tvorba online obsahu 

 

II. polrok: 

 Naštudovanie dramatizácie K. Bendová - Spomalená princezná 

 Prednesy v rámci súťaží Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Slovo bez hraníc (mnohé 

ocenené) 

 účasť a výhra 2 miesta s návrhom na postup na celoštátnu prehliadku detskej dramatickej 

tvorivosti - Zlatá priadka  

---------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

 

 

 súbor: DDS MoDrina 

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

 miesto: LDO 2 

 čas: 13.55 -16:20 hod. / piatok 

 Vedúci súboru: TOMÁŠ HODERMARSKÝ DiS.Art 

 

Detský divadelný súbor, MoDrina dokázal aj v tomto školskom roku aké podstatné je tvoriť 

spoločný celok, prostredníctvom dobrých vzťahov a kamáratstiev. V prvom polroku sa nám 

podarilo na základe množstva rozhovorov, dialógov a etúd vytvoriť koncepciu súťažnej 

inscenácie na motívy básne J. Tuwima - Vtáčie rádio.  

V druhom polroku súbor usliovne pracoval na prenesení spoločných ideových  

a inscenačných zámerov na javisko.  Podarilo sa nám vytvoriť unikátnu interpretáciu básne,  

s ktorou sme sa zúčastnili na súťažiach a veľmi úspešne.  
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I. polrok: 

 Vianočné video-pozdravy rodičom a priateľom   

 

II. polrok 

 Prednesy v rámci súťaží Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Slovo bez hraníc (mnohé 

ocenené) 

 Naštudovanie divadla poézie - Vtáčie rádio. účasť na postupovej súťaži Hviezdoslavov 

Kubín  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------    

  súbor: DS SkUtorok 

  1., 2., 3., 4. ročník II.stupňa 

 miesto: LDO 1 

 čas: 16.00 -18.00 hod. / utorok 

 vedúci súboru: TOMÁŠ HODERMARSKÝ DiS.Art 

 

Súbor SkUtorok stál tento rok pred značnou výzvou. Po dvoch rokoch stretávania sa  

v online priesotre obnoviť sociálne zručnosti, komunikačné schopnosti a obnoviť vzťahy  

v súbore po dlhej odmlke. To sa však súboru v prvom polroku podarilo veľmi rýchlo a jeho 

členovia začali prácou na množstve úsepšných prednesov, ktoré boli prezentované na 

podujatiach Poetry Jam, organizovaných Knižnicou pre mládež mesta Košice. Žiaci  

s prednesmi bodovali aj na všetkých popredných recitačných súťažiach a prineisli si ocenenia aj 

z celoštátnych prehliadok.  

V druhom polroku súbor vytvoril aj vlastnú divadelnú interpretáciu Egyptskej ľudovej rozprávky 

Kauza Karakuš, ktorá sa na premiére v DKC Veritas tešila obrovskému úspechu.  

 

I. polrok: 

 vytvorenie scenára a réžijnej koncepcie  dramatizácie príbehu egyptskej ľudovej rozprávky 

- Kauza Karakuš 

 nahrávky prednesov, konferovanie koncertov, bábko-herecká tvorba v rámci fašiangového 

koncertu  

 

II. polrok: 

 Kontinuálna účasť žiakov na podujatiach POETRY JAM v spolupráci s Knižnicou pre 

mládež mesta Košice.   

 Účasť na recitačných súťažiach Slovo bez hraníc, Hviezdoslavov Kubín, Beniakove 

Chynorany 

 Premiéra dramatizácie príbehu Kauza K.  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

 súbor:  Žiaci prípravného štúdia  

 PŠ, 1.ročník, prvej časti, prvého stuňa  

 miesto: LDO 1 

 čas: 16.30 -17:40  hod. / štvrtok  

 vedúci súboru: TOMÁŠ HODERMARSKÝ DiS.Art 
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Žiaci prípravného štúdia zažili naozaj náročný vstup na “divadelné dosky”. V prvom polroku, 

ktorý bol z väčšej časti učený dištančnou formou sme sa venovali najmä budovaniu vzťahov, 

rozširovaniu obzorov, práci s fantáziou či imagináciou. Dostali sme sa aj k práci s detskými 

básničkami a riekankami, ktoré sme kolektívne recitovali, rytmizovali, zhudobňovali a hrali sa s 

nimi v dramatickom priestore.  

V druhom polroku sme sa učili pracovať s rečou, gestom a partnerom v dramatickom priestore. 

Žiaci sa veľmi rýchlo zhostili divadelného javiska a orientácie na ňom. Podarilo sa nám vytvoriť 

aj autorské divadelné predstavenie Rebekina zamazaná tvár, v ktorom sme všetky nadobudnuté 

znalosti a schopnosti zúžitkovali.  

 

I. polrok: 

 Vianočné riekanky a vinše prezentované online formou  

 

 II.       polrok: 

 Premiéra inscenácie detskej dramatickej tvorivosti - Rebekina zamazaná tvár  

 

Súbor MALINOVÝ KOMPROMIS 

 
 súbor: MALINOVÝ KOMPROMIS 

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

 miesto: LDO 2 

 čas: 16.00 -16.45 hod. / utorok 

 vedúca súboru: PhDr. MIROSLAVA LAUFFOVÁ 

 

Súbor MALINOVÝ KOMPROMIS plánoval v tomto školskom roku pokračovať v tvorivej práci 

a predstaviť divákom dve inscenácie. Avšak človek mieni, dištančné vzdelávanie plány jemne 

poupravilo, no každopádne sa podarilo javiskovo zrealizovať jedno autorské divadlo a 

„onlinovo“ druhé.  

Vo virtuálnom priestore sme sa venovali dialógom a nahrávaniu niektorých prednesových 

textov, ktorými sme uzatvárali prvý polrok, následne sme sa presunuli na javisko a vytvorili 

autorské divadlo Čo videl Alan A. Na tento projekt štruktúrovanej drámy sme náležite pyšní – 

nielen preto, lebo sa žiaci podieľali na dejovej línii a tvorbe jednotlivých obrazov, ale 

predovšetkým preto, lebo sa podarilo túto inscenáciu dotiahnuť do podoby vhodnej i na súťažnú 

prehliadku (teda prejsť cestu od nápadu k skutočnému divadlu).  

Inscenácia bola zrkadlom príbehov, ktoré rezonujú okolo nás, využívala obraz, pohyb a prácu so 

svetlom, dialógy v kontraste prepájali svet imaginácie a reality, hudobne sa na nej spolupodieľal 

Peter Orgován, jej súčasťou bola i projekcia, a teda sme na maximum využili dostupnú techniku 

na LDO (PC, projektor, fotoaparát, svetlá). 

Okresná divadelná prehliadka sa tento rok nekonala, pretože uvoľnenie opatrení, návrat žiakov 

do škôl a termín prehliadky od seba delilo len pár dní – organizátor to zrušil, no krajské kolo už 

prebehlo v riadnom termíne – 28.4.2022 v CVČ Domino na Popradskej ulici.  

DS Malinový Kompromis predviedol na krajskej súťaži dramatickej tvorivosti v kategórii 

divadla mladých výborný výkon a získal 1.miesto. (vy-hral.).  

16. júna 2022 sa v tých istých priestoroch konali záverečné a absolventské vystúpenia žiakov 

LDO, kde sa touto skvelou inscenáciou členovia súboru predstavili i rodičom a blízkym. Ohlasy 

divákov boli výborné, dominovali vyjadrenia typu: „...profesionálne, super a pecka“. Čo viac si 

môžeme želať? Hádam len otvorené školy a kompetentné vedenie štátu v prospech škôl 

a školských zariadení. 
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Plánovanú rozprávku O milionárovi, ktorý ukradol slnko uvedieme v decembri tohto roka, na jej 

príprave sme už začali pracovať. 

 

Súbor MALÉ ŠQUARKY 
 

 súbor: MALÉ ŠQUARKY 

 žiaci : 4.ročník 1.časti , 1.,2. ročník 2.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 

sme v rámci dištančného vzdelávania pracovali na viacerých projektoch – za všetky môžeme 

spomenúť Masky, v ktorom sme si prešli nielen históriou divadelných masiek, ale i maskami 

súčasnými, pracovali sme na maskách typických pre rôzne iné krajiny, ale na tvorbe masiek 

inšpirovaných slovenským folklórom a vlastnými historickými koreňmi. 

Po návrate z dištančného vzdelávania sme sa pustili do tvorby inscenácie a vytvorili adaptáciu 

hry Machuľkove dobrodružstvá s podnázvom: nebojte sa zasnívať. V nej sme prepojili svet 

fantázie a svet reality, ponúkli divákom pohľad na život bez tvorivosti a nadhľadu v kontraste so 

svetom, v ktorom sa môžeme stať tým, kým chceme. Už len tie sny preniesť do reality. 

Nám sa to podarilo, pretože naše predstavenie uzrelo svetlo reálneho sveta na koncoročných 

vystúpeniach našich žiakov v CVČ Domino na Popradskej ulici 16.6.2022. Naživo ho hudobne 

sprevádzal Peter Orgován, režijná spolupráca Tomáš Hodermarský. 

 

Súbor ODROBINKA 

 

 súbor: ODROBINKA 

 2., 3., 4.ročník II.stupňa 

 miesto: LDO 2 

 čas: 16.45 -17.30 hod. / streda 

 vedúca súboru: PhDr. MIROSLAVA LAUFFOVÁ 

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

si už vyskúšal viacero foriem divadla. V tomto školskom roku sme sa predovšetkým sústredili na 

dialógy a monológy (A. Nikolaj: Soľ a tabak, N.V.Gogoľ: Ženba, Lásky Georga Washingtona, 

tiež množstvo textov určených na prijímacie skúšky na vysoké školy umeleckého typu. 

 Tento maratón dialógov, monológov, etúd so slovom i bez, prednesových textov – 

prednesové súťaže ako jediné fungovali i v online priestore, sme vo finále (16.6.2022) uzavreli 

vystúpeniami žiakov v CVČ Domino formou monológu Agafie Tichonovny a v rámci 

inscenácie: Čo videl Alan A. 

 

Súbor INSPIRO 

 

 súbor:  DDS INSPIRO 

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

 miesto: LDO 2 

 čas: 14.20 -14.40 hod. / utorok 

 vedúca súboru: PhDr. MIROSLAVA LAUFFOVÁ 
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Žiaci DDS INSPIRO dokončili v prvom polroku divadelný projekt Košice – nahrali sme dialógy 

a jednotlivé obrazy a hneď po sprístupnení priestorov dramaťáku sme sa pustili do „živého“ 

divadla -  dramatizácie básne Tomáša Janovica: O cestovaní nosa dlhonosa z paneláka na Island.  

Preniesť báseň na javisko si vyžaduje špecifický divadelný jazyk viac postavený na obraze 

a zvuku s dominanciou hovoreného slova, so zachovaním dĺžky a zmyslu veršov a s úctou 

k autorovi diela. 

Tento kolektív, v ktorom je prevaha chalanov sa zmocnil témy s veľkou vervou, pridal 

jednotlivým obrazom mladícko-dievčenskú energiu a šarm a v rámci kompozície predstavenia 

môžeme hovoriť o horúcom kandidátovi na súťaž divadiel poézie. 

V júni sa DDS Inspiro predstavil rodičom na záverečných vystúpeniach v CVČ Domino na 

Popradskej ulici v nových „merch“ tričkách DDS Inspiro, ktoré uč. Lauffová nechala vyrobiť 

v rámci štátneho projektu na podporu a propagáciu podnikania v Creative pointe. Tieto špeciálne 

tričká budú slúžiť na reprezentáciu súboru na mimoškolských vystúpeniach a súťažiach.  

 

Súbor ČANČARANČE 

 súbor:  DDS ČANČARANČE 

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

 miesto: LDO 2 

 čas: 14.50 -15.15 hod. / pondelok 

 vedúca súboru: PhDr. MIROSLAVA LAUFFOVÁ 

Žiaci Dramatickej prípravy tento školský rok povyrástli a oficiálne mohli vytvoriť detský 

divadelný súbor. V uplynulých rokoch bolo na divadelnú prezentáciu o kúsok menej priestoru, 

no tento školský rok sme úspešne zavŕšili na doskách, ktoré znamenajú svet, divadelnou 

inscenáciou Hrozienková električka. Pôvodnú rozprávku napísal Viliam Klimáček, 

dramaturgicky ju upravila Mirka Lauffová, hudobne dotvoril Peter Orgován. 

Inscenácia využívala všetky prvky tvorivej dramatiky, techniku premeny predmetu, k scénickej 

realizácii žiaci použili drevené kocky a prvky, z ktorých v priebehu inscenácie vytvárali 

jednotlivé obrazy. 

 V závere môžeme skonštatovať, že sa nám v súborovej tvorbe napriek dištančnému 

vzdelávaniu podarilo úspešne dotiahnuť tento školský rok v zmysle divadelno-javiskovej 

realizácie a naplniť nielen naše tvorivé ambície, ale i (dúfame) očakávania rodičov, blízkych či 

odbornej poroty. 

Názov súboru: DS REPLIKA  (ročníkové práce – predmet Práca v súbore ) 

Vedúci súboru: Mgr. Lucia Mačingová 

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

Počet členov súboru: 6  (žiaci 2.,3./2.č.) 

Pripravovaná incenácia Stroskotanci – predloha Robert Scott- All by my self 
 

 

Názov súboru: DS VERSATILKA  (ročníkové práce – predmet Práca v súbore ) 

Vedúci súboru: Lucia Mačingová 

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

Počet členov súboru:  11(žiaci 3.,4.roč./2.č., 1.roč./II.st )  

Pripravovaná incenácia Traja králi – predloha Ted Huges: Traja králi 
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Názov súboru: DS HLT  (ročníkové práce – predmet Práca v súbore ) 

 
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 incenácia  Laktibrada -autorské divadlo, detektívny príbeh 

 

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 incenácia „ Ako Muflón Ancijáš s ľudožrútmi sekali dobrotu“ podľa 

literárnej predlohy Branislava Jobusa. 

 

V tomto školskom roku sme mali naplánované vystúpenie na termín  27.6.2022 v CVČ na 

Popradskej, ako jediný voľný termín prenájmu divadelnej sály, ktorý musel byť zrušený kvôli 

zaneprázdnenosti viacerých účinkujúcich. Predstavenia sme chceli odohrať v koncertnej sále na 

ZUŠ Bernolákova 16, zrealizovali sa verejné triedne vystúpenia v rámci generálnych skúšok, no 

na požiadavku žiakov, že chcú mať vystúpenie v divadelnej, nie v koncertnej sále, sme tradičné 

JÚNDIVADLO preložili na november 2022.  
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Výtvarný odbor 

Vedúci predmetovej komisie:           A Andrejková,Paed Dr. 

 

Členovia predmetovej komisie:     T. Čepek, Akad.mal  

M. Gramatová, Mgr. 

S. Biháryová, Bc. 

D .Kolačkovská, Mgr. 

 

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

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

29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušené prezenčné školské vyučovanie v 

základných umeleckých školách .Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. Od 9. januára 

vyučovanie pokračovalo prezenčnou formou. 
 

2. Zasadnutia v školskom roku 2021/2022. Spolu : 9 

1. zasadanie PK  dňa : 27.8. 2021 na ZUŠ – Rožňavská 10 v Košiciach 
August 2021: 1. „ Na Rožňavskej “ Výber žiackych prác, ich inštalácia v ateliéroch na 

Rožňavskej ulici, v priestoroch školy .uč. A.  Andrejková, , M. Gramatová , a S. Biháryová 

 

  2.Tvorba -Učebné plány   

uč. A.  Andrejková 

 

3. „Talentové skúšky “ Organizácia dodatočných talentových skúšok,  príprava 

ateliérov na  výuku. 

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

 

4.  Školné, čestné prehlásenia, školský poriadok , GDP a plán práce. 
uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová, S. Biháryová a D. Kolačkovská 

5. Spolupráca so Soroptimist- Najkrajšie...výber a adjustácia výtvarných 

10ks. žiackych prác na výstavu do Bidoviec, na Geriatriu Košice. 
uč. T. Čepek, A. Andrejková, M. Gramatová, a D. Kolačkovská 

 

6. Výtvarný projekt : Učitelia deťom, deti učiteľom , o Košiciach., deľba úloh 

jednotlivých ateliérov, výber autorov literatúry, ilustrátorov, ilustrácií...  

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

 

2. zasadanie PK  dňa 2.9. 2021na ZUŠ – Rožňavská 10 v Košiciach. 

September 2021:  

1. Analýza výtvarného tohtoročného projektu. Cieľ projektu. Výtvarný          

projekt : Deti Košičanom., deľba úloh jednotlivých ateliérov, výber autorov 

literatúry, ilustrátorov, ilustrácií...  

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

.   

                       2. Dištančné vzdelávanie cez ZOOM a iné formy výuky.  
                        Ak bude potreba 

Fotodokumentácia výtvarných prác: A. Andrejková 

Tvorba archívu prác žiakov VO.: A. Andrejková 

Tvorba videoprojektov: A. Andrejková 
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3. Štúdium a príprava technológií a materiálov spojených s dištančným 

vzdelávaním, PPT- analýza jednotlivých projektov, komunikácia s rodičmi cez 

mail, sms, messenger ... 

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

 

4. Triedny fond. Príprava na RZ. 

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

 

5. Počítačová grafika, nový vyučovací predmet. Tvorba a analýza 

počítačových programov. Grafické tablety a ich využitie pri výuke. 

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

 

6. Platby školné -ZRŠ 
uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová, S. Biháryová a D. Kolačkovská 

 

7. Spotrebný materiál na výtvarný odbor, potrebné pomôcky. 

uč. A.  Andrejková 

 

8. Cineama 2021 Bardejov celoštátne kolo v animovanej tvorbev ýtvarná 

súťaž,  Bardejovské kúpele, Bardejov- výsledky. I. veková skupina: autori do 

16 rokov čestné uznania: Raz nájdem svoj kŕdeľ, Barbora Brindžáková, Košice 

uč. T. Čepek  

3. zasadanie PK  dňa 24.11. na ZUŠ – Rožňavská 10 v Košiciach. 

 

November 2021: 1 Jesenné prázdniny 

 

2. Nákup hliny  
uč.  A.  Andrejková 

3. Výber výtvarných prác na výstavu na oddelenie do Bidoviec. 

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

Fotodokumentácia výtvarných prác: uč. T. Čepek 

 

4. Príprava predpokladaného vyučovania dištančnou formou. PPT- analýza 

jednotlivých projektov, komunikácia s rodičmi cez mail, sms, messenger ...výuka 

cez aplikáciu ZOOM 

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

 

4.  Školné a plán práce v jednotlivých mesiacoch. 
uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová, S. Biháryová a D. Kolačkovská 

plán práce v jednotlivých mesiacoch: uč. A.  Andrejková 

 

5. Projekt Laight paint- maľba svetlom, Portrét  
uč. D. Kolačkovská  

 

4. zasadanie PK  dňa : 15.12.2021  realizované z domu online cez ZOOM  

                       od 9:00 do 11:00hod. 

December 2021: 1. Dištančné vzdelávanie žiakov v kolektívnych odboroch na ZUŠ  

                        od 29.11.2021 
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2.Analýza samostatných projektov vzniknutých v jednotlivých ateliéroch počas 

dištančného vzdelávania, prípadné nedostatky a problémy počas výuky...  

 

3. Projekty z domu:  

19.12.2021-animovaný film- Polícia , František M. uč. T. Čepek 

 

19.12.2021-Asambláž, (dadaizmus a surrealizmus ako druh umenia) uč. A. 

Andrejková 

 

19.12.2021-Príbehy Výtvarných ateliérov : O nás 

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

tvorba videoprojektu:  uč.  A. Andrejková 

archív : uč. A.  Andrejková 

 

4. Vianočná videopohľadnica pre vedenie školy a pre iné školy v rámci 

prezentácie VO v Košiciach. 

uč. D. Kolačkovská 

 

5. Koláže rozprávajú – Hmyz , 18. ročník výtvarnej súťaže- okresné kolo , 

celoslovenskej súťaže v CVČ Košice- realizácia výtvarných prác na súťaž. Tvorba 

PPT, zadania... 

Projekt : Zo života hmyzu 

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

fotodokumentácia: uč. A.  Andrejková, T. Čepek, M. Gramatová, a D.  

Kolačkovská 

archív : uč. A.  Andrejková 

 

  6. Platby školné -ZRŠ 
uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová, S. Biháryová a D. Kolačkovská 

5. zasadanie PK  dňa : 27.1. 2022 na ZUŠ – Rožňavská 10 v Košiciach. 

Január 2022: 1. Príprava a výber filmov na výtvarnú súťaž . Cineama Košice,  

                        Cineama  Krajská súťaž- Rožňava 

uč. T. Čepek 

 

2. Vesmír očami detí Košice CVČ – XXXVI1. ročník okresného kola 

celoslovenskej súťaže- realizácia výtvarných prác na súťaž  

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

 

3. VO pre Český spolok v Košiciach – Príroda okolo nás- jej ochrana ... 

tvorba obrazov – plátien formátu A4- maľba akrylom  

uč. T. Čepek, A. Andrejková , M. Gramatová 

fotodokumentácia: A. Andrejková 

 

4. Absolventi – absolventské práce : Výber tém a výtvarnej techniky na skúšku. 

Maľba na plátno akrylom.. 

 

5. Tvorba výtvarných prác a odovzdanie prác na výtvarnú súťaž po dohode 

s rodičmi...-Koláže rozprávajú- Hmyz, Príprava výtvarných prác na výtvarnú 

súťaž, zápis prác, fotodokumentácia, tvorba archívu, balenie prác. Komunikácia s 

rodičmi cez mail, sms, messenger , poďakovanie rodičom a žiakom 18:00-19:30. 
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uč. A.  Andrejková , T. Čepek , M. Gramatová  

 

6. DIPLOM šikovným žiakom a láskavým rodičom za I. polrok školského 

roka 2021-22 . 

tvorba diplomu: uč. T. Čepek 

 

7. 18. ročník výtvarnej súťaže „Koláže rozprávajú“ organizovaná CVČ v 

Košiciach sa konala na tému: Hmyz. Získané  ceny , spravovanie informácií na 

stránku ZUŠ a Facebookovej stránke. Prebratie cien pre žiakov v CVČ. 

Fotodokumentácia uč. A. Andrejková  

 

8. Jarné prázdniny 

6. zasadanie PK  dňa : 2. 3. 2022 na ZUŠ – Rožňavská 10 v Košiciach. 

Marec 2022: 1.Analýza samostatných projektov vzniknutých v jednotlivých ateliéroch  

                       počas dištančného vzdelávania , nový projekt – Zo života hmyzu  

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

 

2. program ZOOM - formy a spôsoby výuky dištančného vzdelávania na ZUŠ 

počas pandémie Covid 19 
uč. T. Čepek, M. Gramatová, D. Kolačkovská, S. Biháryová, a A. Andrejková 

 

3. Školné II. polrok 
uč. T. Čepek, M. Gramatová, D. Kolačkovská, S. Biháryová a A. Andrejková    

                     

4. Spravovanie stránky Výtvarného odboru na Facebooku, tvorba 

aktuálnych príspevkov, príprava projektov počas dištančného vzdelávania. 
 uč. A. Andrejková  

 

6. Vesmír očami detí Košice CVČ – XXXVI1. ročník okresného kola 

celoslovenskej súťaže  

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

 

7.    2.ročník výtvarnej súťaže Ceny Vojtecha Löffléra, Staromestská 

výtvarná súťaž 
Komunikácia s rodičmi cez mail, sms, messenger , poďakovanie rodičom a 

žiakom  

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

 

8. Ornament ako digitálna maľba uč. D. Kolačkovská 

 

9.KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU , 10. ročník  výtvarnej súťaže 

v kreslení a maľovaní ornamentov, výber a zaslanie výtvarných prác 

uč. A.  Andrejková, D. Kolačkovská 

7. zasadanie PK  dňa : 6. 4. 2022 na ZUŠ – Rožňavská 10 v Košiciach. 

Apríl 2022: 1.Talentové skúšky pre všetky odbory - Forma zápisu. Organizácia priebehu 

                       zápisu  talentovaných skúšok. Komunikácia s rodičmi... 

uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová, S. Biháryová a D. Kolačkovská 
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2. Absolventi – absolventské práce : Výber tém a výtvarnej techniky na skúšku. 

Maľba na plátno akrylom.. 

uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová a D. Kolačkovská 

 

3. Cineama 2022 – prehliadka videotvorby mladých 

s postupom ocenených diel na mestskú súťaž amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 

sa konala aj tento rok, začiatkom apríla. 

Centrum kultúry Košického kraja v prvej kategórii I. vekovej skupiny: autorov do 16 

rokov udelil cenu  

Barbora Brindžáková -Klub odvážnych - kat. do 16 rokov , l. miesto  

učiteľ T. Čepek 

čestné uznanie a postup na krajské kolo Filip Kmec - Vzducholoď   

učiteľ A .Andrejková 
 

4. Spravovanie stránky Výtvarného odboru na Facebooku, tvorba aktuálnych 

príspevkov, Cineama 2022 – prehliadka videotvorby mladých 

uč. A. Andrejková  

 

5. Moje mesto- XVII. ročník výtvarnej súťaže 4. kategória:ZUŠ, výber 

výtvarných prác na výtvarnú súťaž. uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová , 

S.Biháryová a D. Kolačkovská  

Fotodokumentácia : uč. T. Čepek 

 

6.KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU , 10. ročník  výtvarnej súťaže 

v kreslení a maľovaní ornamentov, Originály ocenených súťažných prác sa 

prijímajú v termíne 4. - 8. apríla 2022 v čase od 8.00 – 15.30 hod. na adrese: 

VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA, HLAVNÁ 48, (2. poschodie)  

V KOŠICIACH.  

uč. A.  Andrejková, D. Kolačkovská 
8. zasadanie PK  dňa : 26.5.: 2021 na ZUŠ – Rožňavská 10 v Košiciach. 

Máj 2021: 1. Moje mesto- XVII. ročník výtvarnej súťaže 4. kategória:ZUŠ vernisáž výstavy 

a prebratie cien žiakov A.  Andrejková, M. Gramatová  

Fotodokumentácia : uč. A.Andrejková 

 

2.Talentové skúšky pre všetky odbory - Forma zápisu. Organizácia priebehu. 

Komunikácia s rodičmi... 

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

 

3. Analýza výtvarných prác na výstavu: Deti Košičanom 

Tvorba plánov činností- inštalácií, veľkoplošných obrazov, objektov. 

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

  Tvorba pozvánky a plagátu na výstavu, uč. T. Čepek 

 

4. Absolventské skúšky- maľba akrylom na plátno 
uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová, a D. Kolačkovská 

 

5. Fotenie absolventov 

uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová,  a D. Kolačkovská 

 

6. výstava absolventských prác v priestoroch Domu umenia v Košiciach 
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uč. A. Andrejková a M. Gramatová 

 

7. Zrkadlo pre TO, tvorba veľkého zrkadla pre TO na vystúpenie. 

Uč. A. Andrejková a t. čepek 

 

8. Plenér v ZOO, organizácia , príprava, stretnutie sa so sponzorom plenéra 

Soroptimist. Stretnutie a spolupráca s riaditeľom ZOO Erichom Kočnerom. 
Jednanie o podmienkach pobytu v ZOO.  

uč. A. Andrejková 

 

9.Materiál pre plenér. Zabezpečenie materiálu na plenér v ZOO spotrebného 

materiálu ( farby, plátna, štetce, fólie, anilinové farby, maliarske stojany-poľné, 

zdravotného, nákup jedla, pitia, sladkostí na desiatu a olovrant, ovocia- jablká, 

jedla na opekačku: čalamádu, kečup, horčicu, klobásy, špekačky, žemle...  

uč. A. Andrejková 

 

10. Tvorba štítkov-menoviek, Diplomov na plenér, prihlášky...:  

uč. D. Kolačkovská 

 

11.Tvorba pútačov- bilboardov ZUŠ a klubu Soroptimist uč. D. Kolačkovská, 

uč. A. Andrejková, T. Čepek 

 

12. Spolupráca s Klubom Soroptimist- finančná podpora Plenéra. 

Jednanie s prezidentoku klubu Mu Dr. Katarínou Sedliakovou 

uč. A. Andrejková 

 

13. Detské pieskoviská- maľba v spolupráci so starostom mestskej časti Terasa- 

Košice západ Marcolom Vrchotom a s pani Mgr. Patríciou Helfenovou. Maľba 

akrylom na drevené dosky detského pieskoviska-ul Humenská 23 Košice, ul  

Markušová Košice 

uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová a D. Kolačkovská 

 

14. Tlač tričiek a diplomov na plenér v Res , uč. A. Andrejková 

 

15. Plenér v ZOO, Osobné stretnutie a spolupráca s Pepom , Jozefom King 

ohľadom vzdelávania , stravy a o podmienkach pobytu v ZOO.  

uč. A. Andrejková, M. Gramatová a D. Kolačkovská 

 

16. Média RTVS a televízia TELKE, organizácia medializácie plenéra, jednanie 

s médiami, list primátorovi, vedeniu Magistrátu Mesta Košice, s  pánom Mgr. 

Dušanom Tokarčíkom, komunikácia mailom, sms, messingerom 

uč. A. Andrejková 

 

17. SPOLOČNE- výstava prác seniorov a vedúcej VO v Átriu klube na Terase 

Luníku I., Zuzkin Park 4 Košice 

Hudobné číslo, hra na klavíri žiaka Maxima Boczeka , uč. HO Sokolová 

9. zasadanie PK  dňa : 22.6.2022na ZUŠ – Rožňavská 10 v Košiciach. 

jún 2022:        1. zhodnotenie talentových skúšok a absolventských skúšok 

 

2.Spravovanie stránky Výtvarného odboru talentových skúšok 
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uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová, S. Biháryová a d. Kolačkovská 

na Facebooku, tvorba aktuálnych príspevkov, Plenér v ZOO, Interér 

a exteriér ZUŠ VO na Rožňavskej ulici v Košiciach. 

uč. A. Andrejková  

 

3. 34. ročník celomestského kola súťaže výtvarných a literárnych prác pre žiakov 

CVČ Košice- PRÍRODA  OČAMI  DETÍ – STARÁME  SA  O ZEM, Chcel by som 

byť..., Podobám sa na ..., Keby som bol zvieraťom , bol by som... 

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

Fotodokumentácia: uč. T. Čepek, 

 

4. Výstava v ZOODome v Košiciach na Pribinovej ulici 

Výber, príprava a označenie štítkami výtvarných prác vzniknutých na 

Plenéri v ZOO. 

Adjustácia prác do kliprámov. 

uč. A. Andrejková 

Fotodokumentácia: uč. A. Andrejková a uč. T. Čepek, 

 

5. Fasáda ZUŠ na Rožńavskej., jej úprava po výmene okien, hlavných 

vstupných  dverí. Maľba akrylom 
uč. T. Čepek, A.  Andrejková, M. Gramatová a D. Kolačkovská 

Fotodokumentácia: uč. T. Čepek, 

 

8. Dvere v priestoroch ZUŠ na Rožňavskej, Košice. Úprava dverí maľbou 

akrylom v priestoroch VO a dievčenských toaliet. 

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

fotodokumentácia . uč. Andrejková 

9. Geriatria Košice. Vysokošpecializovaný Odborný ústav Geriatrický sv. 

Lukáša v Košiciach 

Výstava 10ks kliprámov 50x70 v Košiciach s finančnou podporou klubu 

Soroptimist Košice. 

uč. A.  Andrejková 

fotodokumentácia : uč. T. Čepek 

 

9. Nákup počítača a rydiel na grafiku z triedneho fondu. Vyúčtovanie financií 

pani A. Koverovej. . 

uč. A. Andrejková 

 

10. Príprava a návrh budúceho výtvarného projektu  

uč. T. Čepek, A. Andrejková, P. A. Žilková, M. Kolačkovská a K. Bobčáková 

 

11.Agenda- triedne knihy,  

uč. T. Čepek, A. Andrejková, P. A. Žilková, M. Kolačkovská a K. Bobčáková 
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3. Aktivity a prezentácia žiakov VO na verejnosti  

Projekty z domu: vznikli počas dištančného vzdelávania 

Zverejnené od 19.12.2021 

1. animovaný film- Polícia , František M. uč. T. Čepek 

2. Asambláž, (dadaizmus a surrealizmus ako druh umenia) uč. A. Andrejková 

3. Príbehy Výtvarných ateliérov : O nás 

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

tvorba videoprojektu:  uč.  A. Andrejková 

4. Vianočná videopohľadnica pre vedenie školy a pre iné školy v rámci prezentácie VO 

v Košiciach. 

uč. D. Kolačkovská  

5. Zo života hmyzu 
uč. Andrejková s prácami žiakov uč: M. Gramatová, T. Čepek , A. Andrejková  

Školské projekty:  

1. Ornament ako digitálna maľba 

uč. D. Kolačkovská 

2. Deti Košičanom  

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

 

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 ale aj žiakov, či 

rodičov. 

Virtuálne projekty boli prezentáciou žiackych  pác, ktoré žiaci vytvorili doma pod vedením 

učiteľov výtvarného odboru, ktorí vyučovali  dištančnou formou počas uzavretia školy 

v kolektívnom vyučovaní na ZUŠ. 

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

a žiakmi len prostredníctvom interaktívnych médií. Komunikácia prostredníctvom mailov, 

mesingerov, 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 zúčastňoval a tešil sa na ne, čo môžem skonštatovať, že sa nám 

úspešne podarilo. 

 

4. Prezentácia žiakov na mimoškolských akciách v školskom roku 2021/2022.  

  

september 2021 

„ Na Rožňavskej “ Výber žiackych prác, ich inštalácia v ateliéroch na Rožňavskej ulici, 

v priestoroch školy .uč. A.  Andrejková, , M. Gramatová 

 

6.9.2021 Bardejov - Cineama 2021 celoštátne kolo v animovanej tvorbe výtvarná 

súťaž,  Bardejovské kúpele, Bardejov, uč. T. Čepek 

výsledky.  

veková skupina: autori do 16 rokov čestné uznania: Raz nájdem svoj kŕdeľ, Barbora 

Brindžáková, Košice 

 

december 2021 

Dar nemocnici sv . Michala v Košiciach. 

pozitíva:  

Je vynikajúce ak výtvarné práce žiakov sú využité na skrášľovanie  interiéru napr, nemocnice, 

knižnice alebo školy. Našou úlohou je nielen vzdelávať našich žiakov VO ale aj širokú verejnosť 

a estetizovať tak priestor mimo školy. 

negatíva:  

Nakoľko školy  boli od 29.11. 2021 zavreté a prebiehala dištančná forma výuky nebolo možné 

organizovať vianočné trhy, dobrovoľný predaj výrobkov, ktorý býva často spojený s výstavou 

žiackych prác, ktorá sa v minulom školskom roku konala na Dominikánskom námestí, v Goleme 

u pani B. Murkovej v Košiciach za účelom daru prednostovi kliniky Oddelenia geriatrie  

nemocnice sv. Michala v Košiciach. Pôvodný plán verejnej vernisáže v priestoroch nemocnice 

neprebehol, nakoľko v tom čase bol opäť kritický stav zdraviu  a jeho ohrozenia spôsobený 

pandémiou Covidu a nekonali sa ani vianočné trhy. 

 

jún 2022 

7.6.-15.6.2022 Detské pieskoviská na Tearase v Košiciach  

pozitíva: 

Maľované pieskoviská pre najmenších, budú slúžiť malým deťom na hru. Ich povrchová úprava 

maľbou bude nielen estetická ale aj edukatívna, Na detskom pieskovisku Markušová žiaci 

maľovali písmená abecedy s prislúchujúcimi obrázkami napr. C ako cukrík, cibuľa... 

Žiaci pracovali  pod vedením štyroch pedagógov. Bola to pre nás všetkých silná motivácia. 

A škole tvoríme dobré meno verejne. 

V neposlednom rade ďakujeme za výbornú spoluprácu s dobrovoľníčkou zastupujúcich 

obyvateľov Terasy,  Mgr. Patríciou Helfenovou a starostom mestskej časti Košice- Západ. 
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negatíva: 

Na jednotlivé stanovištia- pieskoviská sme sa museli presúvať so žiakmi, čo skracovalo nám čas 

vyučovania . V dvoch prípadoch nás zastihla búrka, žiaci zmokli a obrázky bolo potrebné na 

novo namaľovať, keďže ich zmyl dážď. Z časový deficit sôsobil, že sme museli maľby ukončiť 

skôr., a Na jednom z pieskovísk chýba názov našej školy,.. 

uč. A.  Andrejková, D. Klačkovská, T. Čepek a M. Gramatová 

 

 

17.6.2022 Dar nemocnici sv . Lukáša, vysokošpecializovanému ústavu Geriatrie sv 

Lukáša v Košiciach 

Stála expozícia výtvarných prác s finančnou podporou klubu Soroptimist Košice 
Výber žiackych prác, ich inštalácia v ateliéroch zabezpečila uč. A. Andrejková, 

fotodokumentácia: T. Čepek 

pozitíva: Inštalácia výstavy prác žiakov výtvarného odboru sa konala v Pondelok 17.6.2022. 

10 ks výtvarných prác formátu A2 zasklenných a zrealizovaných za finančnej podpory Klubu 

Soroptimist pre seniordom.  

Odvoz do Geriatrie zabezpečila členka klubu Soroptimist Košice a inštaláciu výtvarných prác 

zabezpečila uč. A. Andrejková. 

Výtvarný odbor má možnosť realizácie a prezentácie svojej tvorivej práce aj na oddeleniach, 

ktoré spríjemnia a skrášlia oddelenia seniorov a chorých pacientov na geriatrii, príležitostne v 

nemocnici. Táto výtvarná práca má dekoratívnu a psychoterapeutickú hodnotu. 

Prezentácia výtvarných prác žiakov ZUŠ Berrnolákova 26 v Košiciach, jednotlivých výtvarných 

ateliérov má obrovský význam a je veľkou motiváciou pre všetkých 

negatíva:  

Stála expozícia prác nebola verejnosti sprístupnená, z dôvodu vyžadujúcich si podmienok 

zabezpečujúcu ochranu zdravia seniorov a pacientov. 

uč. A.  Andrejková, D. Klačkovská, T. Čepek a M. Gramatová 

5. Úspešnosť žiakov na súťažiach a prehliadkach : 

 

september 2021 

 

3-5.9.2021 Cineama 2021 celoštátne kolo Bardejovské kúpele Kino Žriedlo 

Národné osvetové centrum Bratislava 

veková skupina: autori do 16 rokov čestné uznanie: Raz nájdem svoj kŕdeľ, Barbora 

Brindžáková, Košice uč: T. Čepek 

 

 

január 2022 

 

15.1. 2022 Výsledková listina 0. ročník Bienále portrétu Košice, Medzinárodná výtvarná súťaž 

VYHLASOVATEĽ: MESTO KOŠICE ORGANIZÁTOR: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 

IRKUTSKÁ KOŠICE A ODDELENIE ŠKOLSTVA MMK . 

Bronzové pásmo Samuel Stanislav Andrejko – Autoportrét s Linou (maľba) , 

 uč. A. Andrejková  

Čestné uznanie  : Alexandra Polanová – Bráško (kresba) , Alžbeta Vaňová – Ľudovít Feld 

(kresba) , Galina Marková – Autoportrét (kresba) , Esther Köverová – Moja učiteľka (maľba) , 

Alena Khaust – Portrét (počítačová grafika) uč. A. Andrejková 
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Čestné uznanie za najlepšie kolekcie prác: Portrét podľa Arcimbolda. Daniel Smatana, Nina 

Salonnová , Juliana Salonnová , Daniela Rybáriková ,Katarína Liptáková , Martin Nebesňák, 

Michaela Balúnová, Laura Šaldžjan uč. A. Andrejková  

 

február 2022 

 

4.2.2022:, Koláže rozprávajú, téma Hmyz, 18.ročník výtvarnej súťaže , CVČ Popradská 86, 

Košice 

IV. Kategórii, kategórii ZUŠ 

1.miesto  Martin Nebesňák-Vážka a jazierko,              uč. A. Andrejková  

2. miesto  Nella Murgašová-Medzi riadkami,               uč. T. Čepek 

Čestné uznanie :  

Stela Králová-Roháč,                                                           uč. A. Andrejkovej  

Nina Bernatová-Sršeň,               uč. M. Gramatová 

 

marec 2022  

30.3.2022  I. kolo Cineama 2022 Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Tabačka 

Kulturfabrik, Košice. 
,I. kolo Cineama 2022 Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Tabačka Kulturfabrik, Košice. 

TOP FILM -Kategória do 16 rokov 

I. skupina: autori do 16 rokov Barbora Brindžáková – Klub odvážnych - kat. do 16 rokov,   

        uč. :T. Čepek 
II. skupina: autori od 16 do 21 rokov,  čestné uznanie a postup na celoštátne kolo Filip Kmec - 

Vzducholoď,         uč.: A. Andrejková 

 

 

 

apríl 2022  

 

11.4.2022  Vesmír očami detí  - XXXVII. Ročník výtvarnej súťaže, CVČ Popradská 86 , 

Košice, Krajská súťaž 

IV. kategória ZUŠ 1. – 4. ročník ZŠ 

Postup do celoslovenského kola: 

1. miesto  -Stela Králová -Karneval vo vesmíre,   uč. A .Andrejkovej  

2. miesto  -Daniel Smatana - Bojovníci vo vesmíre,  uč A .Andrejkovej 

3. miesto  -Dáša Gombošová -Chuyen dông,  uč. T. Čepka 

Ďalší postupujúci:  

Adam Tauš - Plavba vo vesmírnej odysei,    uč. D. Kolačkovská 

Šimon Žiak – Komunikácia,     uč. M. Gramatová  

V. kategória ZUŠ 5. – 9. ročník ZŠ 

Postup do celoslovenského kola: 

1. miesto   -Adam Babušák- Invázia,    uč. M. Gramatová  

2. miesto  -Galina Marková.-Modrá diera,   uč. A. Andrejková  

3. miesto  -Róbert  Köglovitsch. -Vesmírna dráma,  uč. D. Kolačkovská 

Ďalší postupujúci:  

Soňa Šomšáková –Stvorenie,     uč. M. Gramatová  

Michaela Miklušová. -V lúčoch svetla,   uč. M. Gramatová   

uč.: T. Čepek, M. Gramatová, D. Kolačkovská a A. Andrejková 
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20.4.2022 2.ročník výtvarnej súťaže Ceny Vojtecha Löffléra 

Staromestská výtvarná súťaž  

1.miesto v svojej kategórii Liana Valigurská.    uč. A. Andrejková  

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

 

28.4.2022 Chráňme našu prírodu- Český spolok, Hlavná 70 Košice 

Výstava spojená s vernisážov a odovzdávania cien žiakov . 

uč.: A. Andrejková 

 

máj 2022  

 

2.5.2021 Moje mesto -XVII. ročníka výtvarnej súťaže, CVČ Popradská 86, Košice 

IV. kategória ZUŠ 1. – 4. ročník ZŠ  

1. miesto Tamia Sarossy- V Aide ,   uč. A. Andrejková   

    

2. miesto Vanesa Szilágyiová- Mesto okien,   uč. D. Kolačkovská   

Čestné uznanie  Martin Maruš- Hlavná ulica,  uč. A. Andrejková   

   Martin Puškár-Pohľad,z lietadla        uč. A. Andrejková 

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

 

4.5.2022 Kolorit slovenského ornamentu.-10. ročník výtvarnej súťaže v kreslení a 

maľovaní ornamentov, Súkromné etnografické múzeum HUMNO v Košiciach.  
1.miesto Katarína Tomanová. v kategórii C ,   uč. D. Kolačkovská 

2.miesto Johana Krejzová. v kategórii C,    uč. D. Kolačkovská 

čestné uznanie Liliana Lacová. v kategórii B3  uč. D. Kolačkovská 

čestné uznanie 

Lucia Meňhertová. v kategórii B1     uč. D. Kolačkovská 

6.miesto cena verejnosti Mária Nebesňáková. v kategórii B2 uč. A. Andrejková 

 

 

6.5.2022 Vesmír očami detí  - XXXVII. Ročník výtvarnej súťaže, Celoštátna súťaž 
SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE v spolupráci okresnými 

astronomickými kabinetmi, Centrum Voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami,  

Michaela Miklušová. -V lúčoch svetla, uč. M. Gramatovej   
uč.:  M. Gramatová, D. Kolačkovská a A. Andrejková  

 

 

jún 

 

2.6.2022 Deti Košičanom- záverečná  Výstava prác žiakov VO 

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

zrealizovaná až  v Júly 2021 jej aktuálna tématika bola ponechaná aj na výstave Deti Košičanom. 

Cieľom týchto veľkoplošných malieb je okrem estetizácie verejného priestoru aj verejné 

vzdelávanie širokej populácie . 

   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 
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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 júl 2021.Nakpoľko práce danej témy neboli ešte vystavené 

s výstavou v trakte E na MMK , boli ponechané aj  v čase novej inštalácie , záverečnej výstavy 

Deti Košičanom. 

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. 

 

6.6.2022  Maľby – parafrázy ,Výstava absolventských prác v Dome umenia. 

    pozitíva: 

Absolventi výtvarného  odboru  majú  možnosť prezentovať svoje maľby na plátnach počas 

záverečného absolventského koncertu v peknom reprezentativnom priestore. Ich výtvarné diela 

sú príkladom nadobudnutých zručností žiaka počas štúdia na umeleckej škole., Tak  široká 

verejnosť, publikum môže vzhliadnuť a posúdiť zrelosť a kvalitu diel prislúchajúcemu veku 

študenta.  

      negatíva: 

Výstava absolventských výtvarných prác z hľadiska kvality a dĺžky spracovania námetu, (tvorby 

maľby ) má neadekvátny čas trvania výstavy. Výtvarné diela sú vystavené iba na jeden deň a to 

nie je zďaleka dostačujúce pre vystavovateľa. Bežná inštalácia výstavy býva minimálne na dobu 

3-4 týždne.  

 

 

21.6.2022 Príroda očami detí-Staráme sa o zem 34. ročník celomestského kola súťaže výtvarných a 

literárnych prác pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, OG a CVČ Košice CVČ, EP Popradská 86 v Košiciach  

          

IV. kategória ZUŠ : 3 miesto, Katarína Libová-Jazvec Dodo , uč. : A. Andrejková 

  
 

  Úspešnosť žiakov na online , na súťažiach a prehliadkach:  
  

September 2021   

Názov súťaže:   Cineama 2021 celoštátne kolo Bardejovské kúpele 

Národné osvetové centrum Bratislava 

Umiestnenia:         pedagóg: 

 

2.miesto  kateg. do 16.rokov Barbora Brindžáková za film Raz nájdem svoj kŕdel   

uč.: T. Čepek  

Dátum a miesto konania: 6.9.2021 Bardejov, Bardejovské kúpele, Národné osvetové centrum 

Bratislava 
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Január 2022 

Názov súťaže:  0ročník Bienále portrétu Košice, VYHLASOVATEĽ: MESTO 

KOŠICE ORGANIZÁTOR: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA IRKUTSKÁ KOŠICE A 

ODDELENIE ŠKOLSTVA MMK .  

Medzinárodná výtvarná súťaž 

Umiestnenia:         pedagóg: 

 

Bronzové pásmo Samuel Stanislav Andrejko – Autoportrét s Linou (maľba) , 

          uč. A. Andrejková  

Čestné uznanie  : Alexandra Polanová – Bráško (kresba) , Alžbeta Vaňová – Ľudovít Feld 

(kresba) , Galina Marková – Autoportrét (kresba) , Esther Köverová – Moja učiteľka (maľba) , 

Alena Khaust – Portrét (počítačová grafika)    uč. A. Andrejková 

Čestné uznanie za najlepšie kolekcie prác: Portrét podľa Arcimbolda. Daniel Smatana, Nina 

Salonnová , Juliana Salonnová , Daniela Rybáriková ,Katarína Liptáková , Martin Nebesňák, 

Michaela Balúnová, Laura Šaldžjan    uč. A. Andrejková  

Dátum a miesto konania: 15.1. 2022, ZUŠ Irkutská 1, Košice 

 

Február 2022 

Názov súťaže:  Koláže rozprávajú, téma Hmyz, 18.ročník výtvarnej súťaže  

IV. Kategórii, kategórii ZUŠ 

Umiestnenia:         pedagóg: 

 

1.miesto  Martin Nebesňák-Vážka a jazierko,   uč. A. Andrejková  

2. miesto  Nella Murgašová-Medzi riadkami,    uč. T. Čepek 

Čestné uznanie :  

Stela Králová-Roháč,       uč. A. Andrejkovej  

Nina Bernatová-Sršeň,       uč. M. Gramatová 

Dátum a miesto konania: 4.2.2022, CVČ Popradská 86, Košice 

 

Marec 2022 

Názov súťaže:  I. kolo Cineama 2022 Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, 

Tabačka Kulturfabrik, Košice. 
Umiestnenia:         pedagóg: 

 
I. skupina: autori do 16 rokov , 1. Miesto Barbora Brindžáková -Klub odvážnych - kat. do 16 rokov, 

         učiteľ T. Čepek 

II. skupina: autori od 16 do 21 rokov,  čestné uznanie a postup na celoštátne kolo Filip Kmec - 

Vzducholoď,         učiteľ A. Andrejková 

Dátum a miesto konania: 30.3.2022, Košice   

 

Apríl 2022  

Názov súťaže:  Vesmír očami detí  - XXXVII. Ročník výtvarnej súťaže 

Krajská súťaž 

Umiestnenia: 

IV. kategória ZUŠ 1. – 4. ročník ZŠ 

Postup do celoslovenského kola:     pedagóg: 

 

1. miesto  -Stela Králová -Karneval vo vesmíre,   uč. A .Andrejková 

2. miesto  -Daniel Smatana - Bojovníci vo vesmíre, uč A .Andrejková 
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3. miesto  -Dáša Gombošová -Chuyen dông,  uč. T. Čepek 

Postup: 

Adam Tauš  - Plavba vo vesmírnej odysei,                           uč. D. Kolačkovská  

Šimon Žiak  – Komunikácia,     uč. M. Gramatová 

V. kategória ZUŠ 5. – 9. ročník ZŠ 

Postup do celoslovenského kola:     pedagóg: 

 

1. miesto   -Adam Babušák- Invázia,    uč. M. Gramatová 

2. miesto  -Galina Marková.-Modrá diera,    uč. A. Andrejková  

3. miesto  -Róbert  Köglovitsch. -Vesmírna dráma,  uč. D. Kolačkovská 

Postup.:  

Soňa Šomšáková –Stvorenie,     uč. M. Gramatová  

Michaela Miklušová. -V lúčoch svetla,   uč. M. Gramatová   
Dátum a miesto konania: 11.4.2022   CVČ Popradská 86 , Košice 

 

Názov súťaže:  2.ročník výtvarnej súťaže Ceny Vojtecha Löffléra 

Staromestská výtvarná súťaž  

Umiestnenia:         pedagóg: 

 

1.miesto v svojej kategórii Liana Valigurská.    uč. A. Andrejková. 

 

Dátum a miesto konania: 20.4.2022, Múzeum Vojtecha Löffléra, Alžbetina 20, Košice 

 

Máj 2022  

Názov súťaže:  Moje mesto -XVII. ročníka výtvarnej súťaže 
IV. kategória ZUŠ  

Umiestnenia:      pedagóg: 

 
1. miesto Tamia Sarossy- V Aide,     uč. A. Andrejková   

    

2. miesto Vanesa Szilágyiová- Mesto okien,   uč. D. Kolačkovská   

Čestné uznanie  Martin Maruš- Hlavná ulica,   uč. A. Andrejková   

   Martin Puškár-Pohľad,z lietadla  uč. A. Andrejková 

Dátum a miesto konania: 2.5.2022, CVČ Popradská 86, Košice 
 

Názov súťaže:  Kolorit slovenského ornamentu.-10. ročník výtvarnej súťaže v 

kreslení a maľovaní ornamentov.  

Umiestnenia:        pedagóg: 

 

1.miesto Katarína Tomanová v kategórii C ,   uč. D. Kolačkovská 

2.miesto Johana Krejzová v kategórii C,   uč. D. Kolačkovská 

čestné uznanie Liliana Lacová v kategórii B3   uč. D. Kolačkovská 

čestné uznanie  Lucia Meňhertová v kategórii B1   uč. D. Kolačkovská 

6.miesto cena verejnosti Mária Magdaléna Nebesňáková. v kategórii B2  uč. A. Andrejková 

Dátum a miesto konania: 4.5.2022,Súkromné etnografické múzeum HUMNO v Košiciach 

 

Názov súťaže:  Vesmír očami detí  - XXXVII. Ročník výtvarnej súťaže, 

Celoštátna súťaž  
SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE v spolupráci okresnými 

astronomickými kabinetmi, Centrum Voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami,  

Umiestnenia:       pedagóg: 
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Michaela Miklušová. -V lúčoch svetla,                        uč. M. Gramatová   
Dátum a miesto konania: 6.5.2022, Hurbanovo 

 

Jún: 2022  

Názov súťaže: Cineama 2022 II. Kolo 

Umiestnenia:       pedagóg: 
I. skupina: autori do 16 rokov Barbora Brindžáková -Klub odvážnych - kat. do 16 rokov,  

l. miesto,      učiteľ T. Čepek 

II. skupina: autori od 16 do 21 rokov čestné uznanie a postup na celoštátne kolo Filip Kmec - 

Vzducholoď,  l. miesto,      učiteľ A. Andrejková 

Dátum a miesto konania: 18. 6. 2022, Gemerské osvetové stredisko Rožňava 

          

Názov súťaže:  Príroda očami detí-Staráme sa o zem 34. ročník celomestského kola súťaže 

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

Umiestnenia:        pedagóg: 

IV. kategória ZUŠ : 3 miesto, Katarína Libová-Jazvec Dodo ,  uč. : A. Andrejková 

Dátum a miesto konania: 21.6.2021, CVČ, EP Popradská 86 v Košiciach  

 

Záver (spolupráca s ďalšími odbormi, účasť pedagógov na seminároch, školeniach,   

workshopoch, požiadavky, pripomienky, a pod............)  

V spolupráci s ďalšími odbormi sme aj tento školský rok pokračovali a boli nápomocný: 

uvediem napr.:pre TO výtvarný odbor realizoval Kulisu v Podobe veľkého zrkadla, a 

prípravou textilnej plachty pre účely oznamu Talentových skúšok. 

    

Vzdelávanie cez Edusteps-Vzdelávanie bez hraníc uč. A. Andrejková sa zúčastnila : online 

vzdelávania 

 

Odborníci  pôsobiaci v rozličných oblastiach vrátane školstva, súkromného sektora, štátnej 

správy a mimovládnych organizácií. Organizácia, ktorá poskytuje vzdelanie a vzdeláva 

prezenčne ale aj dištančne v podobe webinárov, seminárov, prednášok...   

30.11.2021 o 18,00 hod. Ako pracovať s obrázkami a fotografiami cez počítačový program 

Gimp., názov webináru. Webinár  bol spoplatnený uč. A. Andrejková za neho získala 

certifikát o absolvovaní webináruu. V cene 9, 90euro jedného webinára bol zahrnutý 

certifikát, živé vysielanie, videonahrávka z webinára a metodický materiál .     

Webináre a vzdelávanie cez SNG- Bratislava- uč. A. Andrejková 

Výtvarná rozcvička: Prechádzka mestom, Výtvarná rozcvička: Umenie a náboženstvo, Výtvarná 

rozcvička: Jazyk v obrazoch, Výtvarná rozcvička: Ľudia v pohybe, Secesia na Slovensku, 

Výtvarná rozcvička: Hľa človek, Výtvarná rozcvička: Mier a konflikt,  

Výtvarná rozcvička: Umenie a identita 

Z klinca na klinec: Vít Stadler – Pieta z Oltára Piety  

Z klinca na klinec: Klíčenie Marie Bartuszovej 

Z klinca na klinec: Skladačka Marie Bartuszovej 

Z klinca na klinec: Kráčajúci Igora Kalného 

 

Marek Chrenko, lektor grafického designu, zakladateľ Photoshop Academy 

 5.12.2021 absolvovala bezplatný webinár a potom po zakúpení štartovacieho Box , 79 euro 

webinárov na vzdelávanie v programe Photoshop uč. A. Andrejková 
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Rôzne postupy na úpravu fotografií, s uplatnením pri výuke na ZUŠ , Čudný" trik na rýchlu 

úpravu farieb vo Photoshope.... 
 

Nakoľko v tomto školskom roku sme zakúpili počítačové grafické programy, výtvarný odbor si 

dal za úlohu, rozšíriť manuálne zručnosti v počítačových programoch ako Photoshop, Gimp, 

Corel drow... 

Bohužiaľ z krátkodobého hľadiska takéto webináre sú veľmi nápomocné ale nedostačujúce, skôr 

informatívneho charakteru ako praktického. Preto by bolo lepšie, ak by škola poskytla rozšírenie 

vedomostí a praktických činností v podobe Metodických dní alebo dohodnutého lektora na 

dlhodobejšie vzdelávanie. Nakoľko sme v tomto školskom roku zaviedli nový vyučovací 

predmet: Počítačová grafika a iné médiá, bolo by správne pedagógom poskytnúť lepšie 

vzdelanie daného odboru zo strany vedenia školy.  

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 ale verím , že v nasledujúcom školskom roku to  

bude inak a našej požiadavke bude vyhovené. 

 

Vzhľadom k zlepšeniu situácie, ktorá nastala po blokovaní  výuky na ZUŠ, nepodarilo sa 

nám zúčastniť všetkých výtvarných súťaží, ktoré sme mali v pláne práce, no napriek tomu si 

dovolím tvrdiť, že celkovo plán práce sa nám podarilo splniť na 90percent. Účasťou na rôznych 

výtvarných súťažiach a výhrami sme obhájili svoju prácu a šikovnosť našich žiakov vynikajúco.  

Počas krátkeho dištančného vzdelávanie sme vytvorili niekoľko samostatných, výtvarných 

projektov. Čo svedčí o našej neutíchajúcej práce.  

Z ateliéru uč. : uč. D. Kolačkovská -Projekt Laight paint- maľba svetlom, Portrét 

    -Vianočná videopohľadnica pre vedenie školy a pre iné 

školy v rámci prezentácie VO v Košiciach 

uč. A. Andrejková -Asambláž, (dadaizmus a surrealizmus ako druh umenia)  

        -Príbehy Výtvarných ateliérov : O nás 

          -Zo života hmyzu 

uč. T. Čepek             animovaný film- Polícia , František M.  
Okrem týchto virtuálnych projektov  sme vytvorili celý rad výtvarných projektov. Práce žiakov 

ZUŠ tak mohli aj môžu vzhliadnuť nielen rodičia a žiaci ale celá široká verejnosť. Sú na stránke 

školy a na Facebookovom profile výtvarného odboru, sú názornou ukážkou daných projektov, 

ktoré vznikli  počas školského roka 2021/22 

 

Po dvojročnej odmlke sme mali záverečnú výstavu spojenú s vernisážou a verejnou 

prezentáciou žiackych prác tak ako v Dome umenia na absolventskom koncerte aj na MMK 

pod názvom : Deti Košičanom. 

Výtvarný odbor má možnosť realizácie a prezentácie výtvarného odboru na veľmi 

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

dekoratívnu ale aj 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.  

 

Našou veľkou novinkou a pýchou je 1.ročník krajinárskeho kurzu - Plenéra v ZOO 

v Košiciach, ktorý bol veľmi úspešný, motivujúci nielen pre žiakov ale aj učiteľov. Vznikol 
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z potreby prebudiť záujem u žiakov v pokračovaním štúdia na našej škole a zotrvaní na 

výtvarnom odbore. Počas pandémie a v minuloročnom  dlhodobom dištančnom vzdelávaní, 

u žiakov vzrástol istý druh apatie, nezáujmu a zároveň absentovala vzťahová väzba žiakov na 

seba navzájom ale aj na učiteľa. Preto bolo priam nevyhnutné vytvoriť niečo motivujúce, 

vzrušujúce a zároveň zážitkové. Dovolím si  tvrdiť, že sa nám to podarilo. Trojdňový  pobyt 

v ZOO predovšetkým pre absolventov a talentovaných  žiakov nielen obohatil o zážitky, ale 

prostredníctvom vzdelávacích aktivít, či už prednášok s nasledujúcimi workshopmi rozšíril ich 

kognitívne schopnosti, ale aj emotívne a bol príkladom zážitkovej výuky. Hlavným cieľom bol 

návrat k prírode a využiť potenciál ZOO v Košiciach.   

Výstupom plenéra v ZOO bude výstava v ZOODOME, na Pribinovej ulici v Košiciach, 

ktorá bude nielen  prezentáciou prác žiakov  zúčastnených sa plenéra ale poskytne širokej 

verejnosti stať sa jej súčasťou a to akciou voľby a výberu najlepších troch prác prostredníctvom 

hlasovania.  

Takýmto spôsobom zabezpečíme väčší záujem o výstavu a o ZOODOM , ktorý má slúžiť 

na vzdelávacie akcie. Nehovoriac o pozitívnej reklame našej školy, kde výtvarný odbor 

je príkladom novej formy prezentácie. Veríme, že takáto forma  zvýši sledovanosť našej školy 

a rozšíri záujem o štúdium na našej škole celkovo.. 

Za všetkým tým stojí celý rad úloh nadväzujúcich na seba, poctivá práca a fundovaná príprava 

pedagógov, množstvo stretnutí, jednaní a v neposlednom rade práca so zverencami.  

Srdečne blahoželám všetkým participantom výtvarného odboru a ďakujem svojim 

kolegom menovite M. Gramatovej, D. Kolačkovskej , T. Čepkovi  za ich obetavý a empatický 

prístup a zodpovednému garantovi plenéra: A. Andrejkovej.  Ďakujeme za podporu vedenia 

školy, sponzorskému klubu Soroptimist Košice a  rodičovskej rade pri ZUŠ Bernolákova 26. 

 Pozitívne reakcie rodičov a žiakov,  nás ubezpečovali v správnom konaní a boli veľkou 

inšpiráciou v takejto aktivite .  

Nakoľko  krajinársky kurz bol veľmi úspešný, stal sa aj mediálne známy, ( RTVS Regina 

Streda 22.06.2022 16:30 odvisielala v relácii o plenéri a v Utorok 21.6.2022na  Tel KE 

https://youtu.be/kQ3xymP8KsY... Žiaci strávili tri dni v ZOO a maľovali život zvierat, 

odvisielala záznam rozhovorov so žiakmi a uč. A. Andrejkovou )  

 Plenér v ZOO sa stáva pre nás ďalšou výzvou pri jeho organizácií a pokračovaní aj 

v nasledujúcom školskom roku. 

Počas školského roka sme sa zúčastňovali viacerých výtvarných súťaží, v ktorých sme 

boli veľmi úspešní, vo väčšine sme obsadili prvé priečky, ich výsledky presne mapuje záverečná 

správa a stránka školy, rovnako ako aj Facebookový profil. 

 

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/ V školskom roku 2021/2022 nebol na našej ZUŠ realizovaný žiadny projekt. 

9 Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku 

2021/2022 

V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI. 

 

https://youtu.be/kQ3xymP8KsY?fbclid=IwAR3zF14slIwaAtVyqyRq7EItwgfXRt8xawb2vv4kXVo2_S3QWmPj2IpEtJA
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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. Aj v školskom roku 2021/2022 doplnila škola technické vybavenie na podporu 

dištančného vzdelávania nákupom notebookov z vlastného rozpočtu.  

 Technológia  počítačových zariadení, softwarové vybavenie ako aj jej infraštruktúra sa 

zdokonaľuje a zvyšuje svoju náročnosť na ovládače a optické internetové pripojenia. Do 

budúcnosti plánujeme zrealizovať zavedenie optického internetového pripojenia na budove 

Bernolákova 26. Udržiavame trend napredovať s dobou  a zladiť IKT technológie s výchovno-

vzdelávacím procesom nielen počas pandémie. 

V tomto školskom roku bola zrealizovaná oprava strešného plášťa na Bernolákovej 26 

prostredníctvom zriaďovateľa a SSŠ Košice. 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.  

Keďže budova v ktorej sídli 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. 
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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 2021 

 

9. – 12. mesiac 2021 

 

 

1. – 6. mesiac 2022 

 

Rok 2021 

 

1. – 6. mesiac 2022 

1 359 400,50 829 748,41 869 919,16 120 338,80 74 442,58 

 

 

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 

2021 

 

1. – 6. mesiac 

2022 

 

9. – 12. mesiac 

2021 

 

1. – 6. mesiac 

2022 

 

9. – 12. mesiac 

2021 

 

1. – 6. mesiac 

2022 

286 665,84 81 830,12 --- -- 870,00 614,40 

12 Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy  

• 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 – plagáty ku 

verejným akciám: koncertom,  výstavám, predstaveniam, 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. 
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• V oblasti PR je určený pedagóg, ktorý má na starosti informovanie o akciách školy a 

prípadných úspechoch žiakov na verejnosti prostredníctvom elektronických médií. 

13 SWOT analýza výsledkov školy 

Silné stránky školy 

  lokalita ZUŠ  

  plne organizovaná 

  kvalifikovanosť učiteľov a flexibilita pri dištančnom vzdelávaní  

  dobré meno a imidž školy  

  tradícia školy v mestskej časti a meste 

  výrazná podpora rodičovského združenia 

  reprezentácia školy v rámci mesta 

 

Slabé stránky školy 

  pripravenosť na dištančné vzdelávanie po materiálno technickej stránke  

 vybavenosť softvérom a hardvérom potrebným na dištančné vzdelávanie v triedach 

 nedostatočné finančné ohodnotenie práce učiteľov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky z 

dôvodu obmedzeného finančného rozpočtu školy  

 elokované pracoviská a pobočky  

 nedostatok nových učebných pomôcok 

 komunikačný šum s ohľadom na množstvo elokovaných pracovísk 

Príležitosti 

 obnovenie nástrojového vybavenia  

 zaškolenie pedagógov v zručnosti s digitálnymi technológiami  

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

 celoživotné vzdelávanie 

 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: 25.8.2022 o 10:00 hod 

 

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ: 

 

Rada školy pri ZUŠ Bernolákova 26, Košice berie túto správu na vedomie. 

 

 

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


