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„Naše základné umelecké školstvo je unikátne v rámci Európy. Aj preto, že sa nám
podarilo uchovať silnú tradíciu, ktorú sme zdedili ešte pred rokom 1989 a ktorá
kládla dôraz na rozvoj umeleckého vzdelávania sa. Mnohé krajiny by si želali, aby sa
dostali v rozvíjaní umeleckých talentov na takú úroveň, akú máme my. V systematickej práci s mladými talentami, v poskytovaní možností získať umelecké vzdelanie,
ako aj v kvalite pedagogického vedenia talentovaných žiakov. Aj v prípadoch, ak sa
umeniu človek v neskoršom veku profesionálne nevenuje, to krásno, vlastnú skúsenosť s umením, si nesie so sebou po celý život. V tomto kontexte základné umelecké
školy plnia nezastupiteľné miesto a som veľmi rád, že medzi ne patrí aj Základná
umelecká škola Hálkova, ktorá si pripomína už 60. výročie svojho založenia a dosahuje výborné výsledky v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom aj tanečnom odbore.
Chcem vysloviť poďakovanie riaditeľke školy, pedagogickému zboru aj všetkým,
ktorí sa podieľajú na dobrom mene školy a dosahujú so žiakmi pozoruhodné výsledky. Teší ma, že Vaši žiaci získavajú tak veľa ocenení na rôznych domácich aj zahraničných súťažiach a festivaloch. Ďakujem za kreatívne impulzy v práci s deťmi
a za spoluprácu s rodičmi. To vytvára predkpoklady, aby sa tradícia úspešnej ZUŠ
na Hálkovej v Bratislave ďalej rozvíjala...
Želám Vám veľa úspechov a tvorivej energie, aby ste aj v zložitých podmienkach,
v ktorých sa dnes školstvo nachádza, dokázali úspešnú dlhoročnú tradíciu Vašej školy rozvíjať do naďalej vysokej kvality.“
Milan Ftáčnik
primátor Hlavného mesta SR Bratislavy

Ingrid Bubeníčková

“...Akoby to bolo včera. Stála som tam a pozerala sa priamo na Teba. Bola som mladá,
neskúsená a bol to môj veľký deň. Chvíľu mi trvalo, kým som nabrala odvahu vkročiť
do Tvojej brány. Moji rodičia ma vždy viedli k zodpovednosti. No a ja som sa presne
tak zodpovedne a s elánom chopila novej úlohy učiteľky hry na flaute a spomínanú
bránu odvtedy otváram už 21 rokov. V malej miestnosti pri tanečnej sále som učila
základy hry na nástroji malých flautistov a bola som šťastná, že tomu tak je a že som
Tvojou súčasťou. Ako si dozrievala ty, nadobúdala som skúsenosti i ja. Učila som sa
od starších kolegov a vynakladala som veľkú snahu na to, aby som mojich žiakov
viedla k umeleckej tvorivosti čo najlepšie. Moje predchodkyne boli osobnosti, ktoré
Ti celé tie roky načúvali, snažili sa neustále zvyšovať umeleckú úroveň a cez mnohé
úskalia vonkajších vplyvov nakoniec vždy obhájili Tvoju existenciu a zmysluplné postavenie na poli umeleckého vzdelávania.

Po rokoch tu stojím ja ako Tvoja riaditeľka. Poznám naše spoločné radosti, ale i starosti. Som na Teba hrdá. Za tie roky si bola miestom, kde sa stretlo tisíce mladých
adeptov umenia, z ktorých sa neskôr stali renomovaní hudobníci, výtvarníci, herci,
či tanečníci. Našich zverencov vediem spolu so svojimi obetavými kolegami k tomu,
aby bolo umenie pre nich naplnením, aby v ňom nachádzali svoje sebavyjadrenie
a cit pre krásno. Žiaci, učitelia, ostatní zamestnanci i rodičia sú Tvojou neoddeliteľnou súčasťou. Verím, že ňou pre Teba zostanú aj nasledujúce generácie.
Dnes ako oslávenkyňa, 60 ročná “dáma” v krásnom a novom šate, zostávaš pre nás
zázemím, vytváraš v nás príjemný pocit súdržnosti v kolobehu dní všedných i slávnostných. Vypĺňaš nám čas návratov a spomienok a otváraš pre nás naďalej komnaty,
v ktorých s láskou tvoríme. Náš život sa preto stáva hodnotný a zmysluplný.”
Škola, ďakujem Ti!

Tvoja riaditeľka

Z histórie školy
Naša škola bola založená v školskom roku 1953/54 ako IV. Hudobná škola, neskoršie
premenovaná na Ľudovú školu umenia. Vyučovalo sa na rôznych miestach, až neskôr boli uvoľnené priestory na vyučovanie v starom kaštieli na Šancovej ulici (dnes
už asanovaný priestor bývalého Centrálneho trhoviska).
Zakladajúcou riaditeľkou, ktorá sa zaslúžila o existenciu, rozvoj školy a viedla ju plných 20 rokov bola Juliana Hudcová.
Ako prvý bol zriadený klavírny odbor, na jeseň r. 1955 prvá husľová trieda a postupne triedy v hre na akordeóne, violončele, gitare a flaute. Pre nedostatok priestoru sa
musela škola v tom čase obmedziť a vyučovať len v hudobnom odbore. Až v školskom
roku 1973/74 sa presťahovala do priestorov bývalej Základnej školy na Hálkovej, kde
pôsobíme dodnes. Tu sa neskôr vytvorili špecializované učebne pre tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.
Počas krátkeho obdobia v šk. r. 1973/74 viedla školu Jaroslava Almerová a od roku
1974 jeden a pol roka Ladislav Ganzer.
Vo februári 1976 nastúpila do funkcie riaditeľky Jolana Šestáková, ktorá s hlbokým
zanietením a pedagogickým talentom výrazne ovplyvnila umelecký rast školy.
Po jej odchode do dôchodku v auguste roku 1985 sa stala riaditeľkou Eva Dunajská,
ktorá úspešne pôsobila vo funkcii do júna 1991.

Spevácky zb

or

V júli 1991 bola do funkcie riaditeľky menovaná Daniela Janíčková, ktorá ako jedna
z prvých absolventov tejto školy a pedagóg v hre na akordeóne úspešne viedla a reprezentovala školu, šírila jej dobré meno doma i v zahraničí. Svojim tvorivým potenciálom a pedagogickým talentom dokázala výrazne ovplyvniť umelecký rast školy.
Od 1. marca 2004 pôsobí vo funkcii riaditeľky školy Mgr. art. Ingrid Bubeníčková.
Počas šesťdesiatročnej existencie pôsobilo a v súčasnosti aj pôsobí mnoho výnimočných pedagogických osobností, nepedagogických zamestnancov, ktorí svojim
odborným vedením a vysoko profesionálnym prístupom dokážu vytvárať tie najoptimálnejšie podmienky pre pozitívny rozvoj školy. Poďakovanie patrí aj všetkým
rodičom, členom rady školy a Oddeleniu kultúry,
školstva, športu a mládeže zriaďovateľa Hlavného mesta SR Bratislavy,
za podporu a aktívnu
spoluúčasť pri riešení
rôznych problémov súvisiacich s činnosťou
školy.

á

au, Hana Čern

Sára Saudre

Spomienky bývalých absolventov školy
Moja prvá hudobná škola. Páčila sa mi hudbou rozospievaná pekná žltá štýlová budova so zelenou strechou. Bol to Berchtoldov záhradný palác s parkom, ktorý bol
neskôr zrušený a na jeho mieste bolo postavené Centrálne trhovisko.
Na hodiny klavíra ma sprevádzali moji rodičia a vždy sme spojili krásne s užitočným. Ako sa vtedy hovorilo – hudba patrí k základnej výbave človeka. Rada som chodila do klavírnej triedy väčšinou usmiatej, niekedy aj prísnej pani učiteľky Jaroslavy
Almerovej. Možno práve pre jej vľúdnosť, ale aj dobré rady a pochopenie mojich rodičov sa hudba stala prirodzenou súčasťou môjho života a rozhodla som sa jej venovať
i naďalej profesionálne na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Spomínam si, ako sa
mi nechcelo cvičiť stupnice, no etudy, to už bolo lepšie. Veľmi dôležité boli besiedky,
prehrávky a koncerty na záver ročníka. Mali sme veru trému, no pekné šaty, potlesk
obecenstva a uznanie učiteľského zboru sa mi páčilo a chceli sme byť všetci najlepší.
Myslím si, že som mala šťastie na svoje učiteľky. Každá ma niečo naučila. V hudobnej
škole to boli základy – tvorenie tónu, prstoklad a hľadanie hlavnej témy v skladbách,
ktoré som interpretovala. Na konzervatóriu, v triede profesorky Pokojnej, sme preberali náročnejšie diela, pracovali na detailoch skladby a to si s odstupom času veľmi
cením. Interpretačné umenie si vyžaduje veľkú sebadisciplínu a hoci sa toto slovo
spája viac so športom, cvičenie na nástroji a príprava hudobného repertoáru ma naučili takej zásadnej veci ako je dochvíľnosť, sústredenosť a zodpovednosť. A práca
s metronómom je vynikajúca nielen v hudbe, ale aj v slove, aby bol tok našej reči
kultivovaný. Keď počúvam skladbu, čo ma vie dojať k slzám, je to vždy zážitok.
Prajem ho všetkým, najmä žiakom ZUŠ Hálkova, čo si cestu ku klasickej hudbe ešte
len hľadajú. Pod vedením výborných pedagógov tejto školy tú cestičku určite nájdu.
Už je to asi tak, s hudbou zostanem navždy „zaláskovaná“.
Nora Beňačková
televízna hlásateľka

Keď som začal navštevovať vtedy ešte IV. Hudobnú školu na Malinovského ulici
v Bratislave, veľmi prísna učiteľka klavíra Stella Ondreičková práve končila štúdium
organovej hry. Napriek tomu, že ľudia boli na tom horšie ako dnes, takmer v každej
rodine, ktorú som ako dieťa poznal, mali doma klavír. Tí, čo na to nemali, aby
zaplatili deťom hudobnú, posielali ich do osvetových besied a teta Stella medzi nimi
vyhľadávala talenty. Bola otvorená novým skladateľom, citlivo vyberala skladby
súčasných autorov, a tak sa stalo, že sme už ako deti hrávali Bartóka a Prokofieva.
Vtedy bolo zvykom hrať Bacha a nudné etudy Czernyho. Ona nám však ponúkla
Schumanna, Debussyho, Čajkovského, Janáčka... To sa mi páčilo, ale žiaľ, prišiel
som k nej so zlým držaním ruky, tak ma nekompromisne vrátila pekne na začiatok,
k Czernymu... Tomu potom zodpovedali aj moje známky a začal som blicovať.
Zašlo to až tak ďaleko, že ma chceli vylúčiť zo školy, ale situáciu prišla vyriešiť moja
babička. Prihovorila sa za mňa a uspela. Tete Stelle tak záležalo na mojom talente,
že v situáciách, keď som flákal vyučovanie, chodila ona k nám a dobiehala to so
mnou u nás doma. Potom sa skamarátila s mojou mamou a stala sa takmer členkou
našej rodiny. Dá sa povedať, že som ju mal z celej rodiny najradšej. Nakoniec si
so mnou aj potykala. To však nič nemenilo na tom, že aj keď som v jednom roku
stihol absolvovať naraz dva ročníky, z usilovnosti som mal najhoršie možné známky.
Nechápal som, načo sa mám usilovať, keď „stačilo hrať“. Vtedy som už mal aj nejaké
svoje skladby, ktoré mi dovolili predviesť na verejných koncertoch v Redute. Najskôr
sa však spýtali na názor skladateľa Cikkera, u ktorého som paralelne navštevoval
hodiny kompozície. Teta Stella však mala pre mňa rovnako veľký význam ako on.
Spoľahlivo ma doviedla až na konzervatórium k profesorovi Bergerovi. Mal som ju
veľmi rád a je mi cťou, že ma učila práve ona.
Marián Varga
hudobník a skladateľ

Hudobný odbor
Vzťah k hudbe, chuť prejavovať sa hudobne je základným
predpokladom pre úspech hry na akomkoľvek hudobnom
nástroji. Naša škola má širokú škálu pôsobnosti pevne podchytiť tento základný predpoklad u detí v prípravnom štúdiu, ktoré po jeho absolvovaní majú možnosť vybrať si
z ponuky hudobných nástrojov, na ktorom sa chcú naučiť
hrať. Žiakom poskytujeme výuku spevu a hru na rôznych
sólových hudobných nástrojoch (klavír, akordeón, keyboard, zobcové flauty, priečna flauta, klarinet, saxofón, fagot, trúbka, husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara,
basová gitara, bicie). Tí šikovnejší adepti majú možnosť navštevovať rôzne komorné zoskupenia, sláčikový súbor “Strieborné husle”, spevácky zbor aj so zameraním
na muzikálový spev a kapelu populárnej a tanečnej hudby. Na škole pôsobí aj kapela populárnej hudby našich učiteľov. Veľmi obľúbený predmet pre keyboardistov
a hráčov na bicie nástroje je Hudba a počítač. Škola už niekoľko rokov organizuje
Koncertnú prehliadku žiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde a celoslovenskú
spevácku súťaž “Hľadá sa muzikálová hviezda”.
Do formy rozšíreného vyučovania sú zaradené deti, ktoré sú mimoriadne nadané,
talentované a majú záujem v budúcnosti pokračovať v štúdiu na strednej a vysokej
škole umeleckého zamerania.

Výtvarný odbor
Výtvarné umenie obsahuje mnohopohľadovosť poznávania a vyjadrovania sa. Z tohto integrujúceho
charakteru výtvarného umenia vychádza výtvarná
výchova, výchova umením, nesúca v sebe predpoklady prepojenia citovej a rozumovej výchovy, smerujúcej k rozvoju individuálnych stránok osobnosti
dieťaťa a jeho tvorivého potenciálu.Vo výtvarnom
odbore je vyučovanie zamerané práve na rozvoj tvorivosti a spoznávanie výtvarných
techník – kresby, maľby, grafiky /žiak realizuje prácu od návrhu až po tlač na grafickom lise/, modelovania a keramiky /škola vlastní keramickú pec/ s rozšírenou ponukou o odbor textílií, počítačovej grafiky a fotografie.Talentovaní žiaci môžu taktiež
pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania.

Tanečný odbor
V prípravnom štúdiu spoznávajú žiaci jednoduché výrazové
prostriedky, učitelia sa zameriavajú na formy vyučovania hrou.
Po dvojročnej tanečnej príprave sa učia základom klasického,
ľudového a moderného tanca. Cieľom vyučovacieho procesu
základného štúdia tanečného odboru je všestranná základná tanečná výchova našich žiakov. V priebehu štúdia sa kryštalizujú
individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu pôsobiť v súboroch ľudového tanca ,
moderného scénického tanca alebo pokračovať v štúdiu na tanečnom konzervatóriu.

Literárno - dramatický odbor
Je syntetizujúcim odborom, ktorý ponúka dramatické, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, písané slovo. Žiaci nadobúdajú
schopnosť osobitného a kultivovaného prejavu
v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Nadobúdajú hlbší vzťah k materinskej reči.
Tento odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, čitateľov, vzdelaných a náročných divákov. Tým najtalentovanejším jednotlivcom pomáha pripraviť sa na štúdium herectva,
réžie, dramaturgie, scénaristiky, bábkoherectva, divadelnej a filmovej vedy, učiteľstva
dramatickej výchovy na vysokých umeleckých školách, pedagogických a filozofických
fakultách.
V súčasnosti navštevuje našu základnú umeleckú 670 žiakov. Možnosť vzdelávať sa
majú deti od predškolského veku až po dospelých. Vyučovanie prebieha okrem hlavnej budovy na Hálkovej ulici aj na dvoch elokovaných pracoviskách – ZŠ s MŠ Česká
(hudobný odbor) a ZŠ s MŠ Sibírska (výtvarný odbor).
Výchovno-vzdelávacím procesom na našej škole sledujeme dva ciele smerovania
štúdia. Všeobecnú umeleckú prípravu, ktorá zabezpečuje všestranný rozvoj osobnosti žiaka. Zvláštnu pozornosť venujeme nadaným žiakom, ich odbornú prípravu
na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania.

Zoznam pedagogických zamestnancov 2012/ 2013
Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy – hra na zobcovej a priečnej flaute
Viktória Isteníková, zástupkyňa riaditeľky – hra na keyboarde

Hudobný odbor:

Mgr. art. Eva Banči – spev (materská dovolenka)
Katarína Blahušiaková – spev
Mgr. Katarína Bložonová – hra na husliach
Mgr. art. Pavol Bubeníček – hra na trúbke
Mgr. Marián Čermák – hra na keyboarde
Norbert Daniš, Dis. art. – hra na klavíri
Mgr. Miroslava Dojčanová – spev
Mgr. art. Katarína Grečová Brejková, ArtD. – hra na klavíri
Katarína Hatríková – hra na klavíri
Mgr. art. Alena Heribanová – hra na husliach
Mgr. art. Jana Hluchá – klavírny sprievod
Dávid Hnat – hra na gitare
Eleonóra Holecová – hra na klavíri
Mgr. Ľuboš Janák – hra na violončele
Daniela Janíčková – hra na akordeóne
Darina Jókaiová – hra na gitare
Mgr. art. Gabriela Kiráľová – hudobná náuka, zbor, spev
Rastislav Kocán – spev
Mgr. art. Róbert Kohútek, ArtD. – hra na klavíri
Mgr. Barbora Kohútková – hra na klavíri, hudobná náuka
Mgr. art. Richard Košický – hra na zobcovej flaute, fagote
Mgr. Martina Kráľovičová – hra na zobcovej a priečnej flaute
Mgr. art. Branislav Malatinský, ArtD. – hra na klavíri
Pavol Malovec – hra na gitare
Mgr. art. Xénia Maskalíková – klavírny sprievod
Mgr. Marcel Michalovič – hra na zobcovej flaute

Valér Miko – klavírny sprievod
Mgr. art. Daniela Mintálová – hudobná náuka
Anna Mozolíková – hra na klavíri
Mgr. art. František Orem – hra na zobcovej flaute, klarinete a saxofóne
Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. – spev
Mgr. art. Mária Puhovichová, ArtD. – hra na klavíri
(materská dovolenka)
Viera Rychlová – hra na klavíri
Arpád Sárközi – hra na husliach
Vladimír Sawicz – hra na bicie nástroje
Mgr. Vladimíra Semanová – spev
Mgr. Dagmar Skalická – hra na zobcovej a priečnej flaute
Anna Štefániková – spev
Mgr. Veronika Zapletalová, PhD. – hra na zobcovej a priečnej flaute
(materská dovolenka)
Mgr. Barbora Žilíková – spev

Tanečný odbor:

Mgr. Martina Bicáková

Literárno–dramatický odbor:
Mgr. art. Helena Adamovičová
Mgr. art. Simona Martináková

Výtvarný odbor:

Mgr. Silvia Čierniková
Katarína Kuzmová, akad. mal.
Mgr. Dana Moravčíková

Zoznam nepedagogických
zamestnancov 2012/2013
Mária Sopóciová, ekonómka, tajomníčka
Dana Jerušková, mzdová účtovníčka
Klaudia Fehérová, finančná účtovníčka
Ľubica Siváková, školníčka, upratovačka
Ing. Anna Sýkorová, upratovačka
Ladislav Horváth, údržbár

Hra na klavíri

R. Kohútek
B. Kohútková
K. Grečová Brejková
A. Mozolíková
K. Hatríková
E. Holecová
V. Rychlová
B. Malatinský
N. Daniš

Hra na dychových
nástrojoch
P. Bubeníček
M. Kráľovičová
I. Bubeníčková
D. Skalická
R. Košický
M. Michalovič
F. Orem

Hra na sláčikových
nástrojoch
A. Heribanová
A. Sárközi
Ľ. Janák
K. Bložonová

Hra na gitare
D. Hnat
D. Jókaiová
P. Malovec

Hra na keyboarde,
akordeóne, bicích
nástrojoch
a kapela
V. Isteníková
M. Čermák
G. Kiráľová
V. Sawicz
D. Janíčková

Spev

A. Štefániková
M. Dojčanová
R. Kocán
B. Žilíková
E. Plesníková
V. Semanová
G. Kiráľová

Hudobná náuka
D. Mintálová
G. Kiráľová
B. Kohútková

Klavírne
korepetície
J. Hluchá
V. Miko
X. Maskalíková

Učiteľská kapela
R. Kohútek
V. Sawicz
F. Orem
G. Kiráľová
P. Bubeníček

Výtvarný odbor
S. Čierniková
(I. Bubeníčková)
K. Kuzmová
D. Moravčíková

Literárno dramatický odbor
H. Adamovičová
S. Martináková

Tanečný odbor
M. Bicáková

Sláčikový súbor

Katarína Trenčanová – hra
na priečnej ﬂaute

Dominika Susková – umelecký
prednes

Starší žiaci LDO

Igor Hron – hra na klavíri
Marek Mader – hra na trúbke

Nina Balaščáková – spev

Viola Lajčiaková

Mladšie žiačky LDO

Katarína Šmigová, Lukáš Rajnoha
– štvorručný klavír

Kapela populárnej hudby
Olívia Kriváňová – hra na husliach

Kontakt:
Mgr. art. Ingrid Bubeníčková – riaditeľ ka školy
Viktória Isteníková – štatutárny zástupca riaditeľa
adresa:
Základná umelecká škola
Hálkova 56, 831 03 Bratislava
telefón: 02/ 44 63 21 17 – 9
fax: 02/ 44 63 21 18
e - mail: zus-riaditelka@stonline.sk
www.zushalkova.eu

