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1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE 

 

1.1 Identifikačné údaje 

Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 

Názov školy: Základná umelecká škola, Hálkova 56 

Adresa: Hálkova 56, 831 03 Bratislava 

Kontakty: tel.: 02 / 44632117 -9 

     fax:02 / 44632118  

     www.zushalkova.eu 

     e-mail: zus-riaditelka@stonline.sk  

1.2 Vedúci zamestnanci školy 

Meno riaditeľa: Mgr. art. Ingrid Bubeníčková 

Volebné obdobie: 2009 - 2014 

Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

Viktória Isteníková, štatutárny zástupca 

1.3 Údaje o rade školy 

Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Hálkova 56, Bratislava 

Funkčné obdobie RŠ : 06. 07.2012 - 06. 07.2016 

Štatút RŠ bol schválený 09.10.2012 

RŠ pri ZUŠ Hálkova 56 pracovala od 06. 07.2012 v tomto zloţení: 

zvolení zástupcovia  za pedagógov:  Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. - predseda 

     Mgr. Silvia Čierniková 

zvolení zástupcovia  za  rodičov : Mgr. Iveta Syneková -  podpredseda 

     (ukončenie členstva: 18. 02. 2014 ) 

     Ing. Janka Farkašová – kooptovaná 18. 02. 2014 

     (voľba podpredsedu : 18. 02. 2014 ) 

 Ing. Stanislava Dräxlerová 

 Ing. Marián Stolárik  

 JUDr. Henrich Klačanský  

zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov: Mária Sopociová  

delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:  Ing. Klaudia Košíková 

      Ing. Libor Gašpierik 

      Ing. Branislav Feješ 

zvolený zástupca za vyššiu vzdelávaciu inštitúciu:  Mgr. František Poul 

 

18. 02. 2014 sa konalo výberové konanie na riaditeľa ZUŠ Hálkova 56. Na základe výsledkov 

výberového konania bola do funkcie riaditeľa školy  primátorom hl. m. SR menovaná 

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková. 

 

V šk. r. 2013/ 2014 RŠ zasadala dvakrát  a prebehlo jedno elektronické hlasovanie. 

RŠ sa vyjadrovala k základným bodom programu: 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ 

v šk.r.2012 /2013 

 Správa o výsledkoch hospodárenia školy v r. 2012 

 Návrh rozpočtu na rok 2013 

 Stav počtu ţiakov k štatistickému zberu  (september 2013) 

 Čiastočná úhrada nákladov so štúdiom za 1. polrok 2013 

mailto:zus-riaditelka@stonline.sk
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 Príprava a organizácia muzikálového predstavenia Snehulienka a sedem pretekárov  

 Plán práce na šk. r. 2013 /2014 

 Spolupráca pri organizovaní speváckej súťaţe „Hľadá sa muzikálová hviezda“ 

 Návrh Školského vzdelávacieho programu na šk r. 2013 / 2014 

 Schválenie Školského vzdelávacieho programu na šk r. 2014 / 2015 ( elektronická 

diskusia a hlasovanie 17. – 19. 06. 2014 ) 

 Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  

výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 

1.4 Iné poradné orgány riaditeľa školy 

Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2013 / 2014 celkom  9 krát ,  

v termínoch - 26.8.2013, 2.9.2013, 17.9.2013, 20.11.2013, 21.1.2014, 11.3.2014, 7.4.2014, 

20.5.2014, 17.6.2014.  

Základnými témami rokovaní boli:  

 schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými a organizačnými 

dokumentmi  

 organizácia školského roka 

 plán práce na školský rok 2013/2014 a jeho plnenie 

 príprava  a organizácia muzikálového predstavenia Snehulienka a sedem pretekárov 

 príprava a organizácia návštevy druţobnej ZUŠ z Prahy 

 rozdelenie pracovných úloh 

 vyhodnotenia 

 konferencie 

 informácie rôzneho charakteru v oblasti školstva a legislatívy 

Umelecká rada zasadala  v školskom roku 4 krát, 

v termínoch- 19.9.2013, 4.12. 2013, 16.4.2014, 29.5.2014.  

 vyjadrovala sa k aktuálnymi a dôleţitým témam vyučovacieho procesu 

 riešila otázky umeleckej prezentácie absolventov  a ostatných ţiakov školy 

 riešila poţiadavky vyplývajúce z beţného vyučovacieho procesu na škole 

 vyjadrovala sa k organizácii a príprave muzikálového predstavenia Snehulienka 

a sedem pretekárov 

 vyjadrovala sa k organizácii a príprave  návštevy druţobnej ZUŠ z Prahy 

Predmetové komisie 

Na ZUŠ Hálkova 56 v školskom roku 2013 / 2014 pracovalo 9 predmetových komisií, ktoré 

sú metodickým  orgánom vedenia školy: 

 Hra na dychových  nástrojoch 

 Spev a korepetície 

 Hra na husliach 

 Hra na violončele a gitare 

 Hra na klavíri 

 Hra na keyboarde, akordeóne , bicích nástrojoch a kapela 

 Hudobná náuka 

 Výtvarný odbor 

 Literárno-dramatický odbor a Tanečný odbor  

PK zasadali najmenej 4 krát ročne: 

 vyjadrovali sa k aktuálnym otázkam vyučovacieho procesu na škole 

 riešili podľa dôleţitosti  svoje individuálne a špecifické úlohy v rámci  oddelení 
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2 ÚDAJE O ŢIAKOCH ŠKOLY  

(K termínom 15. 9. 2013  a  k 30. 6. 2014)  

 

2.1 Počty ţiakov 

a)Tabuľka  ţiaci ZUŠ k 30.06.2014 

Údaje o počte žiakov k 30.06.2014 
 

Údaje o počte žiakov k 
30.06.2014 /žiak je len raz 

započítaný/ 

z toho žiakov v jednotlivých 
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Počet žiakov 
spolu 

32 147 46 414 0 639 
 

329 241 570 
 

b) Tabuľka  ţiaci, absolventi, noví ţiaci ZUŠ  

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2014   
 

Údaje o počte 
absolventovch k 30.06.2014 

absolvent je len raz 
započítaný/ 

z toho žiakov v jednotlivých 
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Počet žiakov 
spolu   

7 26 6 49 0 88 
 

48 39 87 
 

c) Tabuľka  ţiaci, absolventi, noví ţiaci ZUŠ  
Údaje o počte nových žiakoch k 
15.09.2014   

 
Údaje o počte nových 

žiakoch k 15.09.2014 /je len 
raz započítaný/ 

z toho žiakov v jednotlivých 
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Počet žiakov 
spolu    

15 31 11 114 0 171 
 

68 95 163 
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2.2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie  

d)Tabuľka:  Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

Výsledky hodnotenia v šk. roku 2013/2014 

hodnotenie január jún 

prospeli s vyznamenaním 507 494 

prospeli   68 64 

neprospeli 1 1 

neklasifikovaní 2 6 
 

Komentár: 

V základnej umeleckej škole prevaţuje vlastný záujem ţiakov umelecky sa vzdelávať. 

Vychádzame z individuálnych predpokladov a daností ţiakov a  tomu zodpovedajú aj 

výsledky hodnotenia .  

Ţiaka okrem známky veľmi motivuje aj slovné hodnotenie a prezentácia nadobudnutých 

vedomostí a zručností na verejnosti.  

V  ZUŠ vychádzame zo štvorstupňovej klasifikácie a na základe výsledkov sú podľa nej ţiaci 

hodnotení.  

Neklasifikovaní  boli v školskom roku 2013 / 2014  tí, ktorí na vlastnú ţiadosť zo zdravotných 

alebo iných váţnych dôvodov prerušili štúdium alebo sa zúčastnili opravnej skúšky 

z hudobnej náuky do 15. 9. 2014. 

2.3 Novozaloţené ( zrušené ) študijné učebné odbory a ich zameranie  

(novozaloţené oddelenia, záujmové útvary) v školskom roku 2013 /2014  

Komentár: 

V školskom roku 2013 / 2014 neboli zrušené a nevznikli nové študijné učebné odbory. 

Vyučovací proces prebiehal v študijných odboroch ako v predchádzajúcom školskom roku. 

Naštudovanie muzikálového predstavenia sme riešili formou projektového vyučovania 

podľa Školského vzdelávacieho programu školy na rok 2013 / 2014. 
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3 PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY 
 

 

e)Tabuľka : Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15. 09. 2013 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

Fyzický  počet Prep. počet v % Fyzický  počet Prep. počet v % 

42 34,68 6 3,81 
 

3.1 Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2013 

Komentár: 

V školskom roku 2012 / 2013 bol  stav k júnu 2013  -  43 pedagogických zamestnancov. 

V školskom roku 2013 / 2014 bol  stav k júnu 2014  -  42 pedagogických zamestnancov. 

Odišla učiteľka v hre na dychových nástrojoch s čiastočným úväzkom, jej úväzok bol 

doplnený učiteľovi , ktorý mal tieţ čiastočný úväzok.( potom celý úväzok ) 

 

3.2 Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ 

Komentár: 

Vyučovací proces v ZUŠ Hálkova 56 prebiehal pod vedením všetkých kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov. 

 

3.3 Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ  

f)Tabuľka: Forma vzdelávania – počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania  

Uvádzanie do 
praxe 

Priebežné 
Špecializačné- 

inovačné 
Špecializačné 
kvalifikačné 

Vzdelávanie 
vedúcich 

pedagogických 
zamestnancov 

začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené 

1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 
 

Komentár: 

V školskom roku 2013 / 2014 absolvoval  1 zamestnanec adaptačné vzdelávanie začínajúceho 

pedagogického zamestnanca pod vedením uvádzajúceho pedagóga , u 6 zamestnancov 

prebieha prípravné atestačné vzdelávanie, u 1 zamestnanca bakalárske a u 1 zamestnanca 

doktorandské štúdium. 

 

3.4 Mimoriadne  ocenenia PZ ZUŠ 

Komentár: 

Za dlhoročnú  a  tvorivú pedagogickú činnosť , vynikajúce výsledky v oblasti umeleckého 

vzdelávania bola  pri príleţitosti Dňa učiteľov ocenená primátorom hlavného mesta Bratislavy  

učiteľka hry na klavíri Viera Rychlová. 

Na stretnutí  primátora s talentovanou mládeţou mesta Bratislavy bolo udelené ocenenie 

ţiakovi  Igorovi Hronovi v hre na klavíri a jeho pedagógovi Mgr. art. Robertovi  Kohútkovi, 

ArtD. 
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3.5 Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 

podujatiach 

Naši ţiaci a pedagógovia sa v školskom roku 2013/ 2014 zapojili a zúčastnili sa na mnohých 

súťaţiach medzinárodného a  celoštátneho charakteru. Podrobné vyhodnotenie je uvedené 

v tabuľke Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila.  
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4 AKTIVITY ŠKOLY 
 

4.1 Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2013/2014,  ich 

vyhodnotenie a počet zúčastnených ţiakov a pedagógov, 

 

Názov aktivity školy Počet účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

TRIEDNE KONCERTY 50 koncertov 

270 ţiakov0 

Ţiaci predviedli veľmi kvalitné aj 

priemerné výkony, spokojnosť rodičov, 

komunikácia pedagóga - rodiča, 

odbúravanie trémy u ţiakov, 

oboznamovanie sa s repertoárom 

a výkonmi spoluţiakov, motivácia 

k lepším výkonom 

INTERNÉ KONCERTY 

 

 

 

 

 

 

22 koncertov 

338 ţiakov 

Ţiaci predviedli veľmi kvalitné aj 

priemerné výkony, spokojnosť rodičov, 

komunikácia pedagóga  -rodiča, 

odbúravanie trémy u ţiakov, 

oboznamovanie sa s repertoárom 

a výkonmi spoluţiakov, motivácia 

k lepším výkonom. 

 

VEREJNÉ KONCERTY 

27.-28. 11. 2013 

VINTAGE BAZÁR 

1.poschodie ZUŠ Hálkova 

12 ţiakov Práce ţiakov VO 

Pedagóg: Čierniková, Kuzmová, 

Moravčíková 

Prezentácia prác ţiakov a pedagógov VO. 

4. 12. 2013 

KONCERT „NA 

MIKULÁŠA“ 

1.Vianočný koncert ,  

Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca 

42 ţiakov Pedagóg: Heribanová, Hatríková, 

Plesníková, Skalická, Malatinský, 

Štefániková, Kocán,  p. riad. Bubeníčková, 

Holecová, Košický, Grečová Brejková, 

Bicáková , Kiráľová, Adamovičová 

Korepetícia: Miko, Maskalíková, Hluchá,  

Spolupráca: Bloţonová, Janák, Košický, 

Sawicz. 

Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

ţiakom . Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané riaditeľom a  členmi 

umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou a zástupcami zriaďovateľa. 

5.12.2013 

KONCERT ŢIAKOV PŠ 

Koncertná sála školy 

29 ţiakov Pedagóg: Kiráľová, Kohútková, Isteníková 

Najmladší ţiaci prvý krát  predviedli pred 

rodičmi veľmi kvalitné aj priemerné 

výkony, spokojnosť rodičov, komunikácia 

pedagóga  -rodiča, odbúravanie trémy 

u ţiakov, oboznamovanie sa s repertoárom 

a výkonmi spoluţiakov, motivácia k lepším 

výkonom. 
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9.12.2013 

VIANOČNÝ POP 

KONCERT 

Koncertná sála školy 

 

 

 

43 ţiakov Pedagóg: Kiráľová, Sawicz, Košický, 

Plesníková  

Ţiaci predviedli veľmi kvalitné aj 

priemerné výkony, spokojnosť rodičov, 

komunikácia pedagóga - rodiča, 

odbúravanie trémy u ţiakov, 

oboznamovanie sa s repertoárom 

a výkonmi spoluţiakov, motivácia k lepším 

výkonom, zvyšovanie záujmu o tento druh 

ţánru. 

11.12.2013 

2. VIANOČNÝ 

KONCERT 

Koncertná sála školy 

18 ţiakov Padagóg: Štefániková, Holecová, Sárközi, 

Ţilíková, Čermák, Michalovič, Janák, 

Kiráľová, p. riad. Bubeníčková, Hatríková, 

Mozolíková, Košický, Bubeníček, 

Heribanová,  

Korepetícia: Miko, Maskalíková, Hluchá, 

Uvádzali: Ţilíková, Chrappa 

Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

ţiakom .Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané riaditeľom a  členmi 

umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou. 

14. 12. 2013 

VIANOČNÝ BAZÁR 

PRÁC ŢIAKOV VO 

V PRIESTOROCH 

ŠKOLY 

15 ţiakov Pedagóg: Čierniková, Kuzmová, 

Moravčíková 

Prezentácia ţiakov a pedagógov 

výtvarného odboru pred rodičmi,  ţiakmi , 

pedagógmi iných odborov a ostatnou 

verejnosťou. 

19.2.2014 

KARNEVALOVÝ 

KONCERT  

Koncertná sála školy 

28 ţiakov Pedagóg:  Bubeníček, Štefániková, 

Malatinský, Isteníková, Ţilíková, 

Mozolíková, p. riad. Bubeníčková, 

Kiráľová, Janíčková, Hnat, Bloţonová, 

Holecová, Grečová Brejková, Heribanová 

Korepetícia: Hluchá, Miko, Maskalíková, 

Kohútek, Kohútková 

Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

ţiakom Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané členmi umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou v maskách. Spolupráca so 

ţiakmi LDO a VO. 

12.3. 2014  

11. KONCERTNÁ 

PREHLIADKA  

ŢIAKOV BRAT. ŠKÔL  

V HRE NA 

KEYBOARDE 

Koncertná sála školy  

18 ţiakov Pedagóg: Čermák, Isteníková, Kiráľová 

Prezentácia ţiakov a pedagógov 

bratislavských ZUŠ  pred rodičmi, ţiakmi, 

pedagógmi iných odborov a ostatnou 

verejnosťou. Výmena skúseností 

a repertoáru pedagógov a ţiakov ZUŠ. 

Motivácia k lepším výkonom v ďalšom 

štúdiu. 
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25. 3. 2014  

KONCERT 

PEDAGÓGOV PRI 

PRÍLEŢITOSTI DŇA 

UČITEĽOV- Pálffyho 

palác- Zámocká ulica 

23 pedagógov Pedagóg: Heribanová, Plesníková, Janák, 

Bloţonová, Paduchová, Kocán, Ţilíková, 

Sawicz, p. riad. Bubeníčková, Malatinský, 

Hnat, Jókaiová, Bubeníček, Chrappa, 

Kohútek, Daniš, Kiráľová, Orem, školská 

kapela a speváci, 

Korepetícia:  Hluchá, Miko 

Prezentácia výkonov pedagógov pred  

rodičmi, širokou verejnosťou. 

26. 3. 2014  

KONCERT Z TVORBY 

SLOVENSKÝCH 

AUTOROV 

Koncertná sála školy 

19 ţiakov Pedagóg: Grečová - Brejková, Skalická, 

Štefániková, Holecová, Hatríková, 

Ţilíková, Kohútek, Kiráľová, p. riad. 

Bubeníčková,  

Korepetícia.: Hluchá, Maskalíková 

Motivácia ţiakov a rodičov k spoznávaniu 

tvorby slovenských skladateľov. 

8. 4. 2014  

JARNÝ KONCERT- 

Zichyho palác 

34 ţiakov Pedagóg: Kocán, Bubeníček, Hatríková, p. 

riad. Bubeníčková, Ţilíková, Hnat, 

Jókaiová, Grečová - Brejková, Bloţonová, 

Štefániková, Holecová, Janíčková, 

Plesníková, Heribanová, Skalická, 

Kiráľová, Ţišková 

Spolupráca p. Janák, Sawicz, 

Korepetícia: Hluchá, Maskalíková, Miko 

Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

ţiakom Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané členmi umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou. 

2. 5. 2014 

DRUŢOBNÝ 

KONCERT PRAHA 

Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca 

28 ţiakov Pedagóg: Heribanová, Skalická, Grečová 

Brejková, Kohútek, Kiráľová, 

Korepetícia: Hluchá, Miko, Maskalíková, 

Spolupráca v súbore: Janák, Bubeníček, 

Bloţonová, Sawicz 

Spoločné muzicírovanie ţiakov 

a pedagógov dvoch druţobných škôl pri 

príleţitosti 10. výročia vstupu SR a ČR do 

Európskej únie. 

6. 5.  2014 

PREHLIADKA 

POPULÁRNEJ, 

JAZZOVEJ 

A FILMOVEJ HUDBY 

V HRE NA KLAVÍRI 

Koncertná sála školy 

29 ţiakov Pedagóg: Malatinský /aj organizácia a 

sprievodné slovo/, Mozolíková, Holecová, 

Kohútková, Grečová Brejková /aj 

organizácia prehliadky/ 

Prezentácia ţiakov bratislavských ZUŠ  

v hre na klavíri. Zvyšovanie záujmu 

o tento ţáner. 
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16. 5. 2014  

VYSTÚPENIE ŢIAKOV 

LDO 

Divadlo „Pod kostolom“ 

Ruţinov 

13 ţiakov Pedagóg: Adamovičová, Ţišková 

Ţiaci predviedli veľmi kvalitné aj 

priemerné výkony, spokojnosť rodičov, 

komunikácia pedagóga - rodiča, 

odbúravanie trémy u ţiakov, 

oboznamovanie sa s repertoárom 

a výkonmi spoluţiakov, motivácia k lepším 

výkonom. 

19. 5. 2014 

„MÔJ PRVÝ 

KONCERT“   

koncert najmladších 

ţiakov školy  

Pálffyho palác, Zámocká 

ul. , BA 

52 ţiakov Pedagóg: Kohútková, Kohútek, Chrappa, 

Heribanová, Malatinský, Hatríková, 

Bubeníček, Bloţonová, Grečová Brejková, 

Sárközi, Štefániková, Kocán, Košický, 

Isteníková, Kiráľová,  

Spolupráca: Sawicz / aj ozvučenie/ 

Korepetícia: Kohútek, Miko, Hluchá, 

Kiráľová 

Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

ţiakom prípravného štúdia a 1. ročníka. 

Prezentácia najlepších výkonov, ktoré boli 

vybrané členmi umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou. Ţiaci predviedli veľmi pekné 

výkony, spokojnosť rodičov, komunikácia 

pedagóga  rodiča, odbúravanie trémy 

u ţiakov. 

26. 5. 2014 

 POP KONCERT  

Koncertná sála školy 

45 ţiakov Pedagóg: Kiráľová, Sawicz, 

Spolupráca: Skalická, Orem, Janák , 

p. riad. Bubeníčková,  

Prezentácia ţiakov školy. Zvyšovanie 

záujmu o tento ţáner. 

3. 6. 2014 

VÝSTAVA PRÁC 

ŢIAKOV VO 

KC Vajnorská 

31 ţiakov Pedagóg: Čierniková, Kuzmová, 

Moravčíková 

Prezentácia ročníkových a absolventských 

prác VO pred rodičmi a širokou 

verejnosťou. 

7.6.2014 

KONCERT VÍŤAZOV 

10. ročníka speváckej 

súťaţe „Hľadá sa 

muzikálová 

Koncertná sála školy 

9 ţiakov Pedagóg: Štefániková, Plesníková 

Prezentácia najlepších výkonov 

súťaţiacich ohodnotených odbornou 

porotou. 

9.6.2014 

KONCERT 

ABSOLVENTOV 

Zichyho palác, Ventúrska 

ul. 

14 ţiakov Pedagóg: Malatinský, Košický, Sárközi, 

Orem, p. riad. Bubeníčková, Plesníková, 

Rychlová, Heribanová, Mozolíková, 

Štefániková, Košický, Adamovičová 

Korepetícia: Hluchá, Maskalíková 

Prezentácia absolventských výkonov 

ţiakov hudobného a dramatického odboru 

pred rodičmi a širokou verejnosťou. 
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10. 6. 2014 

 KONCERT ŢIAKOV 

ŠPD 
Koncertná sála školy 

15 ţiakov Pedagóg: Kohútková, Sárközi, Kohútek, 

Heribanová, Plesníková, Štefániková, 

Hatríková, Mozolíková, Chrappa, Čermák, 

Korepetícia: Maskalíková, Hluchá, 

Kohútková 

Podporiť zvyšujúci sa záujem o umelecké 

vzdelávanie dospelých. 

Zvyšovanie sebavedomia dospelých ţiakov 

a odbúravanie trémy. 

11. 6. 2014 

RODINNÝ KONCERT 

 

Koncertná sála školy 

10 ţiakov Pedagóg: Janák, Malatinský, Ţilíková, 

Mozolíková, Bloţonová, Hnat, Hatríková, 

Kohútková, Štefániková, Plesníková, 

Korepetícia: Hluchá, Maskalíková, 

sprievodné slovo: Bloţonová 

Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

ţiakom. Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané členmi umeleckej rady. 

Podporovanie muzicírovania v rodine. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou. Ţiaci predviedli veľmi pekné 

výkony, spokojnosť rodičov, komunikácia 

pedagóga  rodiča, odbúravanie trémy 

u ţiakov. 

18.  a 19. 6. 2014 

SNEHULIENKA 

A SEDEM 

PRETEKÁROV 

Uvedenie muzikálu 

Teatro Wüstenrot 

62 ţiakov Pedagóg: Kocán, Štefániková, Chrappa, 

Plesníková, Ţilíková, Adamovičová, 

Bicáková 

Spolupráca: Bubeníček, Orem, Kohútek, 

Sawicz, Bloţonová, Čierniková, Čermák, 

Kuzmová, Moravčíková 

Zavŕšenie etapy prípravy pôvodného 

slovenského  muzikálu Vaša Patejdla 

a Borisa Filana v réţii pedagóga školy 

Rastislava Kocána.  

 

4.2 Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 

 

SÚŤAŢE 

Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie ţiakov 

4. 10. 2013   

Hlohovec 2013   

Ex libris Hlohovec- 

medzinárodná výtvarná súťaţ 

v tvorbe kniţnej značky pre 

deti od 6- 15 rokov  téma 

„Kvety“ 

11 prác Karolína Veisová, 8 r., 2. miesto, kateg. od 6- 11 

rokov, pedagóg: Moravčíková 

Linda Krajčovičová, 11 r.  cena člena poroty, 

pedagóg: Moravčíková 

Emma Záhradníková, 12 r. Čestné uznanie, 

pedagóg: Moravčíková 
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5. 11. 2013 

Výberové kolo súťaţe LDO 

Beniakove Chynorany, 

XX. ročník Slovenského 

festivalu poézie, MOC Modra 

2 Maximilián Sobek - 2. miesto v II. kategórii, 

 pedagóg:  p. uč. Adamovičová 

Dominika Iţdinská - 3. miesto v II. kategórii,  

pedagóg:  p. uč. Adamovičová 

7.- 9. 11. 2013  

„Zlatá loutna“- 

medzinárodná súťaţ 

v populárnom a jazzovom 

speve, Třinec 

1 Simona Augustovičová - účasť na súťaţi,  

pedagóg: Štefániková 

Postúpila do súťaţe na základe nahrávky 2 piesní 

15. 11. 2013- „Beatfórum“ 

14. ročník súťaţnej prehliadky 

spevákov populárnej piesne 

a hudobných skupín- ZUŠ 

Gbely 

2 Veronika Bubničová - účasť v kategórii 

A-a, pedagóg: Kiráľová 

Angelika Kollmannová- 3. miesto v kategórii A-

a, pedagóg: Kiráľová 

 

20. – 22. novembra 2013,  

„Čarovná flauta 2013“ 

12. ročník národnej súťaže 

v hre na zobcovej flaute 

a drevených dychových 

nástrojoch  

3 Martina Fecková - 2. miesto v 5A kategórii 

pedagóg: Košický 

Katarína Czaková - bez umiestnenia v 5A  

kategórii 

pedagóg: Košický 

Karin Podhorcová Čestné uznanie v 5A 

kategórii pedagóg: Skalická 

Korepetítor: p. X. Maskalíková 

21. 11. – 22. 11. 2013 

Violončelová jeseň,  

2. ročník, celoslovenská súťaţ 

v hre na violončelo 

ZUŠ Modra, mesto Modra 

1 Benjamín Oros - bronzové pásmo v 3. kategórii- 

pedagóg: Janák 

korepetítor: Valér Miko 

23. novembra 2013- 

„Prešporský Paganini“,  

17. ročník  súťaţnej 

prehliadky ţiakov ZUŠ v hre 

na husliach, Miestny úrad MČ 

Staré mesto, Zichyho palác  

1 Olívia Kriváňová - 2. miesto v III. kategórii,  

pedagóg: Heribanová,  

korepetítor: Maskalíková 

3. – 4. 12. 2013  

„Dni Miloša Ruppeldta“  

5. ročník súťaţe základných 

umeleckých škôl v komornej 

hre pre klavírne duá 

a v sólovom klasickom speve 

ZUŠ Panenská 

7 Martina Fecková -  2.miesto v III. kategórii, 

pedagóg: p. uč. Plesníková 

Dana Váry -  učasť na súťaţi, pedagóg: Kocán 

Ema Jurčišinová - účasť na súťaţi, pedagóg: 

Štefániková 

Zuzana Anna Vargová - účasť na súťaţi, 

pedagóg: Štefániková 

Monika Vrábliková - účasť na súťaţi, pedagóg: 

Štefániková 

Kamila Machová - účasť na súťaţi, pedagóg: 

Štefániková  

Nikol Kupcová -  účasť na súťaţi, pedagóg: 

Štefániková  

korepetítori: Hluchá, Maskalíková 
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6. – 8. 12. 2013- Beniakove 

Chynorany 

20. ročník Slovenského 

festivalu poézie,  

celoslovenské kolo 

3 Maximilián Sobek - 3. miesto v II. kategórii, /1. 

miesto nebolo udelené/, 

pedagóg: Adamovičová 

Cena Andreja Záborského za najlepší prednes 

slovenskej klasiky, pedagóg: Adamovičová 

Dominika Iţdinská - účasť na súťaţi- bez 

umiestnenia, pedagóg: Adamovičová 

21. 1. 2014- 

 ...a Slovo bolo u Boha..., 

krajské kolo XXI. ročníka 

recitačnej súťaţe 

Spojená škola sv. Vincenta de 

Paul, Bachova 4, Bratislava 

2 Linda Grochalová - II. miesto v prednese poézie, 

kategória 5-8.r.+SŠ  

pedagóg: Adamovičová 

Dominika Iţdinská - I. miesto v prednese poézie, 

kategória 5.-8..r.OG+SŠ, postup do celoslov. kola 

pedagóg: Adamovičová 

30. 1. 2013  

Jubilejná výstava M. Cipára 

Galéria mesta Bratislavy, 

udeľovanie diplomov ţiakom 

vystavených prác 

2 Alena Donovalová a Viktor  Závodský 

pedagóg: Čierniková 

práce boli vybrané z 3 000 prác 

29. 3. 2014 

...a Slovo bolo u Boha... 

celoslovenské kolo, XXI. 

ročník,  

Spojená škola Svätej rodiny 

v Bratislave 

1 Dominika Iţdinská - 2. miesto v IV. kategórii 

prednesu poézie, pedagóg: Adamovičová 

15. 4. 2014  

7. ročník keyboardovej 

súťaţnej prehliadky, 

celoslovenská súťaţ 

s medzinár. účasťou, 

ZUŠ Povaţská Bystrica 

1 Natália Mihálová - bronzové pásmo  v 1. 

kategórii, pedagóg: Isteníková 

 p. uč. Čermák - účasť na súťaţi 

25. 4. 2014  Jurčišinová 

6. ročník husľovej súťaţe 

Rudolfa Országa,  

ZUŠ J. L. Bellu, Kremnica 

5 Ema Jurčišinová - strieborné pásmo v I. 

kategórii, pedagóg: Heribanová 

Matúš Farkaš - strieborné pásmo v II. kategórii, 

pedagóg: Heribanová 

Martina Vrábliková - účasť v III. kategórii,  

pedagóg: Heribanová  

Olívia Kriváňová - zlaté pásmo v III. kategórii, 

pedagóg: Heribanová 

Ján Mikuláš Zigo - účasť v IV. kategórii,  

pedagóg: Heribanová  

korepetítor: p. uč.Valér Miko 

29. 4. 2014 

Rečou klavíra 2014 

1. ročník celoslovenskej 

súťaţe v hre na klavíri pre 

ţiakov ZUŠ 

ZUŠ Kysucké Nové Mesto 

4 Igor Hron - zlaté pásmo v 6. kategórii sólovej 

hry, laureát súťaţe,   

pedagóg: Kohútek  
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5. 5. 2014 

„Namaľuj si ciTy“ realizácia 

obnovy zástavky MHD 

Kukučínova 

1 Raelizoval sa návrh ţiačky Doroty Dojčanovej 

„Mačka“ 

Pedagóg: Čierniková  

 

6.- 7. 5. 2014 

8. ročník Nováckeho talentu 

Kultúrne centrum mesta 

Nováky, ZUŠ Nováky 

1 Simona Augustovičová - 1. miesto v Ab kateg. ,  

Pedagóg: Štefániková 

„Maľovaná ZUŠ- ka“2014,  

ZUŠ Banská Bytrica 

Ministerstvo školstva SR, 

Mestský úrad Banská 

Bystrica- odbor školstva, 

kultúry a športu, téma 

„Figúra“ 

3 Sylvia Rothmeierová - 11 ročná, CENA EX 

AEQUE, pedagóg: Čierniková 

Alex Huorka - 6 ročný, Zlaté pásmo v I. 

kategórii, pedagóg: Čierniková 

Ema Jurčišinová - 9 ročná, Zlaté pásmo v II. 

kategórii, pedagóg: Čierniková 

16. 5. 2014 

Nitrianska lutna 2014 

Hudobno - interpretačná súťaţ  

ZUŠ Nitra 

1 Igor Hron - 1. miesto v 5. kategórii,  

pedagóg: Kohútek 

30. 5. 2014 

„Piano v modernom rytme“ 

Celoslovenská súťaţ modernej 

- populárnej hudby pre ţiakov 

ZUŠ, sólo hra 

Bojnice 

4 Tomáš Stupavský - strieborné pásmo v 2. kat., 

pedagóg: Mozolíková 

Diana Stupavská - strieborné pásmo v 1. kat.,  

pedagóg: Mozolíková  

Olívia Kriváňová - strieborné pásmo v 2. kat.,  

pedagóg: Mozolíková  

Šimon Leščak  - strieborné pásmo v 1. kat.,  

pedagóg: Malatinský 

6. 6. 2014 

6. ročník Medzinárodnej 

súťaţnej prehliadky Júliusa 

von Beliczayho v sólovej hre 

na husliach a v komornej 

hre 

Komárno 

11 Matúš Farkaš - strieborné pásmo v 2. kat.,  

pedagóg: Heribanová 

Martina Vrábliková - bronzové pásmo v 3. kat., 

pedagóg: Heribanová 

Olívia Kriváňová - zlaté pásmo v 3. kat. 

v sólovej hre na husliach,  

pedagóg: Heribanová  

kvarteto: bronzové pásmo v III. kat. Ján Zigo, 

Adrián Kollár, Samuel Maťo,  

pedagóg: Janák 

kvinteto: bronzové pásmo v III. kat. Olívia 

Kriváňová, Vladimír Ondrášek, Martina 

Vrábliková, Lucia Maršallová -vcl., 

korepetítor: Hluchá 
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7. 6. 2014 

 „Hľadá sa muzikálová 

hviezda“  

10. ročník speváckej súťaţe,  

ZUŠ Hálkova 56 

 

8 Mia I. Armitage - 2. miesto v I. kateg.,  

pedagóg: Ţilíková 

Daniela Majerová - 3. miesto v I. kateg.,  

pedagóg: Štefániková 

Simona Augustovičová - 2. miesto v II. kateg., 

pedagóg: Štefániková 

Martina Fecková - 2. miesto v II. kateg.,  

pedagóg: Plesníková 

Anna Vaverčáková - 3. miesto v III. A kateg., 

pedagóg: Štefániková 

Nikol Kupcová - Cena riaditeľa školy 

pedagóg: Štefániková 

Michaela Vrábliková - čestné uznanie v I. 

kateg., pedagóg: Plesníková 

korepetítori: Hluchá, Maskalíková, Miko 

XXI. Bienále fantázie 2014,  

medzinárodná súťaţná 

prehliadka výtvarnej tvorby 

detí a mládeţe 

Turčianska galéria Martin,  

1 Karolína Koţíková - čestné uznanie BF,  

pedagóg: Moravčíková 

 

 

 

KONCERTY, PODUJATIA 

10.09.2013 

VYSTÚPENIE V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŢĎ, Teplická ul.,BA  

10 ţiakov Sláčikový súbor 

pedagóg: Heribanová, Adamovičová, 

Ţišková 

Spolupráca: Bloţonová, Janák, 

15.10.2013 

JUBILEJNÁ V7STAVA M. 

CIPÁRA 

Galéria mesta Bratislavy 

„Zvuky farieb“ 

2 ţiaci pedagóg: Čierniková 

05.11.2013 

KULTÚRNY PROKRAM  

VERNISÁŢ ŢIAKOV  VO  
Stredisko kultúry na Vajnorskej 

ul., BA 

8 

ţiakov 

pedagógovia: Košický, Plesníková, 

Bubeníčková, 

korepetícia: Maskalíková 

05.11.2013.  

VYSTÚPENIE V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŢĎ“,  
Teplická ul. 

5 ţiakov pedagóg : Isteníková 

10.11.2013 

VYSTÚPENIE 

SLÁČIKOVÉHO SÚBORU 

kostol Sv. Jakuba, Wolfstahle, 

Rakúsko 

15 ţiakov pedagóg: Heribanová 

korepetícia : Miko 
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06.12.2013 

VYSTÚPENIE 

SLÁČIKOVÉHO SÚBORU 

pre firmu Rajo 

hotel Gate One 

16 ţiakov pedagóg: Heribanová 

spolupráca: Bloţonová, Janák, p. Vráblik 

 

13.12.2013 

VYSTÚPENIE pre DOMOV 

SOCIÁLNYCH SLUŢIEB 

Čataj 

1 ţiak pedagóg: Sklalická 

15.12.2013  

VIANOČNÉ DIELNE 

Justiho sieň Primaciálneho 

paláca 

8 ţiakov pedagógovia VO: Čierniková, Kuzmová, 

Moravčíková 

18.12.2013 

KONCERT SLÁČIKOVÉHO 

SÚBORU 

Vodárne 

15 ţiakov pedagóg: Heribanová 

spolupráca: Bloţonová, Janák, p. Vráblik 

20.12.2013 

KONCERT SLÁČIKOVÉHO 

SÚBORU  

pre firmu Deloit 

14 ţiakov pedagóg: Heribanová 

spolupráca: Bloţonová, Janák, p. Vráblik 

28.12.2013 

TV JOJ 

Zdelávanie dospelých 

2 ţiaci pedagóg: Janák 

23.4.2014 

KONCERT PRE SENIOROV 

KC Vajnorská 

4 ţiaci pedagóg: Kiráľová, Štefániková 

 

26. 4. 2014 

„BRATISLAVA PRE 

VŠETKÝCH“  

Hlavné námestie 

8 ţiakov pedagóg: Kiráľová, Plesníková, Kocán  

Štefániková, 

 

26. 4. 2014 

„BRATISLAVA PRE 

VŠETKÝCH“  

Zrkadlová sieň Primaciálneho 

paláca 

20 ţiakov pedagógovia: Kohútek, Heribanová, 

Košický, Orem, Brečová - Brejková, 

korepetícia: Maskalíková, Miko 

14.5.2014 

JARNÝ KONCERT PRE 

SENIOROV 

Zrkadlová sieň Primaciálneho 

paláca 

1 ţiak pedagóg: Bloţonová 

korepetícia: Hluchá 

14.5.2014 

KONCERT SLÁČIKOVÉHO 

SÚBORU  

Podunajské Biskupice 

12 ţiakov pedagóg: Heribanová 

spolupráca: Bloţonová, Janák 

 

15.5.2014 

PREHLIADKA DETSKÝCH 

A MLÁDEŢNÍCKYCH 

ZBOROV 

VŠMU, Bratislava 

32 ţiakov pedagóg: Kiráľová 

spolupráca: Košický, Sawicz 

korepetícia: Hluchá 
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24.5.2014 

KONCERT SLÁČIKOVÉHO 

SÚBORU  

Katedrála Sv. Martina 

15 ţiakov pedagóg: Heribanová 

spolupráca: Bloţonová, Janák 

 

27.5.2014 

VYSTÚPENIE V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŢĎ“,  
Teplická ul. 

2 ţiaci pedagóg: Orem 

 

3.6.2014 

VERNISÁŢ ŢIAKOV  VO  
Stredisko kultúry na Vajnorskej 

ul., BA 

42 ţiakov Pedagóg: Čierniková, Kuzmová, 

Moravčíková 

3.6.2014 

KULTÚRNY PROKRAM  

VERNISÁŢ ŢIAKOV  VO  
Stredisko kultúry na Vajnorskej 

ul., BA 

7 ţiakov pedagóg: Bubeníčková, Bloţonová, Hnat, 

Paduchová 

 

5. -6. 6.2014 

MAĽOVANIE ZASTÁVKY 

MHD 

8 ţiakov pedagóg: Čierniková, Kuzmová, 

Moravčíková 

20.6.2014 

KONCERT SLÁČIKOVÉHO 

SÚBORU 

Otvorenie Kultúrneho leta 2014  

Katedrála Sv. Martina 

13 ţiakov pedagóg: Heribanová 

Spolupráca: Bloţonová, Janák 

 

 

 

SEMINÁRE PRE PEDAGÓGOV 

Dátum, miesto konania Názov aktivity Zúčastnení pedagógovia 

27. 9. 2013 

ZUŠ Sklenárova, BA 

Seminár pre pedagógov hry 

na husliach 

Heribanová, Bloţonová 

7. – 9. 11. 2013 

Třinec, ČR 

Medzinárodná spevácka 

súťaţ „Zlatá lutna“  

Plesníková – člen poroty 

13.11.2013 

ZUŠ Panenská,BA 

Seminár pre pedagógov hry 

na klavíri 

Rychlová, Mozolíková, 

Grečová Brejková, 

Malatinský 

17. a 18. 1. 2014 

Konzervatórium, Tolstého, BA 

Seminár pre pedagógov hry 

na priečnej flaute 

Skalická s 2 ţiakmi 

20. 02. 2014 

Stredisko kultúry Stromová, 

BA 

Spevácka súťaţ ţiakov ZŠ 

BA Nové Mesto 

„Novomestský škovránok“ 

Štefánikova, Chrappa – 

členovia poroty 

12. 3. 2014 

ZUŠ Sklenárova, BA 

Seminár pre pedagógov hry 

na gitare 

Hnat, Jókaiová, 1 ţiak 

29. 3. 2014  

Spojená školy Svätej Rodiny 

v Bratislave 

Celoslovenské kolo 21. 

ročníka súťaţe ...a Slovo 

bolo u Boha... 

Adamovičová – člen poroty 

15.05.2014 

VŠMU, BA 

Seminár pedagógov 

zborového spevu 

Kiráľová 
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Menovanie ministrom školstva 

do roku 2019 

Odborná komisia súťaţe 

„Dielo Tvojich rúk“, 

Adamovičová - členka 

poroty a  celoštátnej odbornej 

komisie 

4.3 Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy 

 

Vyzývateľ 

na 

predkladanie 

projektu, 

resp. vlastný 

projekt školy 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 

začatia 

realizácie a 

ukončenia 

realizácie 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Koncertná 

prehliadka 

ţiakov 

bratislavských 

ZUŠ v hre na 

keyboarde,  

11. ročník  

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 

prípravy ţiakov s pedagógmi bratislavských 

ZUŠ v tejto oblasti, motivácia ţiakov, 

prezentácia, pozitívny ohlas verejnosti najmä 

rodičov a pedagógov ostatných  ZUŠ 

Cieľová skupina: ţiaci I. a II. stupňa 

umeleckého vzdelávania na ZUŠ. 

12. 3. 2014 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Školská súťaţ 

v hre na 

dychových 

nástrojoch, 

7. ročník 

 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 

prípravy ţiakov, vzájomná výmena skúseností 

medzi kolegami, širší záber a záujem o prácu 

v iných triedach dychového oddelenia, 

motivácia ţiakov, verejná prezentácia 

Cieľová skupina: ţiaci I., II. stupňa a ŠPD 

umeleckého vzdelávania na ZUŠ. 

19. 3. 2014 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Koncertná 

prehliadka 

populárnej, 

jazzovej 

a filmovej hudby 

v hre na klavíri,  

1.ročník 

 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 

prípravy ţiakov s pedagógmi bratislavských 

ZUŠ v tejto oblasti, motivácia ţiakov, 

prezentácia, pozitívny ohlas verejnosti najmä 

rodičov a pedagógov ostatných  ZUŠ 

Cieľová skupina: ţiaci I. a II. stupňa 

umeleckého vzdelávania na ZUŠ. Rozvíjanie 

záujmu o hru na klavíri cez interpretáciu 

ľahkého ţánru. 

06.05.2014 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Spevácka súťaţ 

ţiakov 

bratislavských 

ZUŠ a ZUŠ 

Bratislavského 

kraja „Hľadá sa 

muzikálová 

hviezda“,  

10. ročník 

 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 

prípravy ţiakov s pedagógmi bratislavských 

ZUŠ v tejto oblasti, motivácia ţiakov, 

prezentácia, pozitívny ohlas verejnosti najmä 

rodičov a pedagógov ostatných  ZUŠ, 

nadviazanie kontaktov s odborníkmi (odborná 

porota), uplatnenie úspešných adeptov súťaţe 

v profesionálnych umeleckých telesách, 

muzikálových projektoch a stredných 

a vysokých školách umeleckého zamerania. 

Cieľová skupina: ţiaci I., II. stupňa a ŠPD 

umeleckého vzdelávania na ZUŠ 

07.06.2014 
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Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Projekt 

muzikálového 

predstavenia 

Snehulienka 

a sedem 

pretekárov, 

Divadlo 

Wüstenrot 

Bratislava 

Odborná umelecká príprava ţiakov pod 

vedením reţiséra v spolupráci s pedagógmi , 

medziodborová spolupráca, ţiakov 

a pedagógov, motivácia ţiakov, prezentácia, 

pozitívny ohlas verejnosti najmä rodičov 

a pedagógov ostatných  ZUŠ, nadviazanie 

kontaktov s odborníkmi . Cieľová skupina: ţiaci 

I., II. stupňa a ŠPD umeleckého vzdelávania na 

ZUŠ 

18. a 19. 6. 

2014 
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5 VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 

 

V školskom roku 2013 / 2014 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila Štátna školská inšpekcia. 



21 

 

6 VÝSLEDKY  FINANČNEJ A EKONOMICKEJ KONTROLY, VYKONANEJ 

ÚTVAROM MESTSKÉHO KONTROLÓRA HL. M. SR BRATISLAVY V ZUŠ 

 

 

V školskom roku 2013 / 2014 sa v  ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila finančná kontrola. 
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7 PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 

 

Základná umelecká škola zabezpečuje výučbu v budovách:  

 

a/ Centrálnou budovou je ZUŠ Hálkova 56, v ktorej sídli riaditeľstvo a prebieha výučba vo 

všetkých poskytovaných odboroch. Z kapacitných dôvodov musíme vyuţívať na výučbu 

všetky miestnosti. Na štyroch podlaţiach je 28 učební, 1 tanečná sála, 1 koncertná sála a 1 

zasadacia miestnosť.  

b/ Na ZŠ s MŠ Česká 10 má škola elokované pracovisko, na ktorom prebieha štúdium 

v hudobnom odbore.  

c/  Na ZŠ s MŠ Sibírska 39 mala ZUŠ elokované pracovisko, na ktorom prebiehala výučba vo 

výtvarnom odbore ( do 30. júna 2013, následne bolo zrušené ). 

Výhodou týchto elokovaných pracovísk je, ţe ZUŠ podchytí ţiakov  základných škôl, ktorí 

potom vo vyšších ročníkoch pokračujú v štúdiu v centrálnej budove. Zároveň zabezpečí pre 

ţiakov moţnosť vyučovania v budove základnej školy, ktorú dieťa navštevuje, aspoň 

v niţších ročníkoch. Nakoľko v roku 2012 vznikli „ nové podmienky“ pre vytvorenie 

a zaregistrovanie elokovaných pracovísk, mnohé z nich zanikli. V zmysle ( pre mňa 

nepochopiteľných ) podmienok rušenia elokovaných pracovísk sme svojpomocne 

s pedagógmi školy v júni 2013 uskutočnili sťahovanie výtvarného odboru z priestorov na ZŠ 

Sibírska do hlavnej budovy na Hálkovej. 

Do roku 2008 prebiehal vyučovací proces v sťaţených podmienkach, zatekali triedy 

z dôvodu poškodenej strechy, staré a rozpadávajúce okná boli nevyhovujúce, vznikal veľký 

únik tepla a kúrenie bolo spoločné so Špeciálnou základnou školou, Hálkova 54. 

Od roku 2008  je  škola zateplená, s novou fasádou a oknami, novou plynovou  kotolňou.  

Po rekonštrukcii sa podmienky vyučovania veľmi zlepšili a škola zaznamenala úsporu na 

energiách. 

Keďţe na škole po viacerých menších opravách kanalizačného potrubia i naďalej pretrvávajú 

neustále problémy, je potrebné v najbliţšej budúcnosti urobiť jeho rekonštrukciu. Ďalšou 

dôleţitou skutočnosťou sú nevyhovujúce opotrebované radiátory, ktorých výmena je tieţ 

nevyhnutná.  

V školskom roku 2012 / 13 vedenie školy čiastočne vyriešilo problém parkovania pred 

budovou školy, nakoľko pôvodné miesta na parkovanie obsadila obchodná firma a rodičia 

a návštevníci školy nemali moţnosť parkovania. V tomto smere nám veľmi pomohla podpora 

a okamţité riešenie JUDr. Henricha Klačanského , ktorý je členom rady školy za rodičov. 

Snahou riaditeľstva je získať finančné prostriedky nie len na skultúrnenie, ale aj na odborné 

zabezpečenie jednotlivých priestorov školy: 

- odhlučnenie učební (škola má plne vybavenú špecializovanú učebňu pre výučbu hry 

   na bicích nástrojoch, nedostatkom je však, ţe priestor nie je zabezpečený proti hluku)  

-  klimatizácia do koncertnej a tanečnej sály (obidva priestory sú s oknami na západ) 

-  nákup výpočtovej techniky 

-  vybavenie tried novými hudobnými nástrojmi a nábytkom 

V školskom roku 2013/2014 sme na škole vykonali revízie komína 2 krát ročne, revíziu 

kotlov, čiastočnú havarijnú opravu kanalizácie a jej čistenia, deratizáciu 2 krát ročne , 

BOZP a PO - školenie a kontroly. 

Škola priestory neprenajíma, triedy sú plne vyuţité na vyučovací proces, na koncerty a iné 

podujatia školy, ktoré súvisia s učebným procesom. 

V školskom roku 2013/2014  sme zabezpečili a namontovali na škole bezpečnostné 

signalizačné zariadenie s telefonickým prepojením na zodpovedné osoby. 
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8 FINANČNÉ A HMOTNÉ  ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI ŠKOLY V ROKU 2013 

 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 545.549,05,-  eur 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 69.624, 66,-  eur 

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   

4. Finančné prostriedky získané od rodičov, stav na účte ZRŠ k septembru 2013 : 

7.890,- eur 

5. Iné finančné prostriedky: 0 
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9 CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM  ZÁMERE 

ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE ICH 

PLNENIA 

 

 

V školskom roku 2013 / 2014 sme sa snaţili postupovať podľa určených cieľov a plniť 

ich v rámci celého obdobia.  

Úspešne sme uskutočnili 11. ročník Koncertnej prehliadky ţiakov bratislavských 

ZUŠ v hre na keyboarde. 

V dňoch 1. – 4. mája 2014 sa uskutočnila na ZUŠ Hálkova návšteva ţiakov 

a pedagógov z druţobnej ZUŠ na Biskupskej ulici , Praha  1. Pripravili sme pre nich 

bohatý program, výchovný koncert pre ţiakov ZŠ Česká výlet loďou na Devín, prehliadku 

nášho mesta a vyvrcholením projektu bol spoločný koncert ţiakov a pedagógov oboch škol 

pri príleţitosti 10. výročia vstupu SR a ČR do Európskej únie v Zrkadlovej sieni 

Primaciálneho paláca. Veľká vďaka patrí najmä rodičom našich ţiakov, ktorí nám pomáhali 

s ubytovaním a stravou pre našich hostí a všetkým pedagógom , ktorí sa podieľali na príprave 

a organizácii tejto milej návštevy. Ţiaci a pedagógovia našej školy sa uţ tešia na návštevu a 

koncertovanie do  Prahy, kam sme srdečne pozvaní v nasledujúcom školskom roku 2014 / 

2015.  

10. ročník speváckej súťaţe ţiakov bratislavských ZUŠ a ZUŠ Bratislavského 

kraja pod názvom „Hľadá sa muzikálová hviezda“ sa konal 7. júna  2014. Do  súťaţe sa 

prihlásilo 35 súťaţiacich, ktorí súťaţili v štyroch kategóriách. V prvej kategórii (do 9-11 

rokov) súťaţilo 12 a v druhej kategórii (do 12-14 rokov) 10 súťaţiacich. Tretia aj štvrtá 

kategória sa delila na 2 podkategórie, v ktorých súťaţili zvlášť chlapci a dievčatá. V tretej 

kategórii (do 15-17 rokov) súťaţilo 8 dievčat a 2 chlapci. V poslednej kategórii (18 rokov 

a viac) spievalo 1 dievča a 2 chlapci. Jednotlivých súťaţiacich pripravilo na súťaţ spolu 12 

pedagógov spevu, v úzkej spolupráci s 8 korepetítormi. Na príprave, organizácii a hladkom 

priebehu súťaţe sa podieľali všetci pedagógovia speváckeho oddelenia, spolu s ďalšími 

pedagógmi ZUŠ Hálkova. Do 10. ročníku súťaţe sa zapojilo 6 základných umeleckých škôl 

z Bratislavy a okolia. Okrem našej školy sme privítali súťaţiacich zo ZUŠ Exnárova, ZUŠ 

Daliborovo námestie, ZUŠ Ľ. Rajtera,  ZUŠ Nové Zámky a Spojenej školy De LA SALLE 

z Bratislavy. Súťaţiaci a organizátori mali zabezpečený obed v neďalekom reštauračnom 

zariadení. 

Odbornú porotu tvorili: 

Predsedníčka: Mgr. art. Boţena Gráfová, ArtD. (profesorka Konzervatória v Bratislave) 

Členovia:    Mgr. art. Jarmila Hittnerová – Frličková (herečka a muzikálová speváčka) 

                      Mgr. art. Viktor Horján (činoherný a muzikálový herec) 

Súťaţ mala vysokú umeleckú úroveň. Spievalo sa s klavírnym sprievodom aj na 

podklady CD/mp3 nosiča. Jednu skladbu spievali ţiaci povinne bez mikrofónu. Na záver  sa 

konal krátky seminár  s odbornou porotou, v ktorom jej členovia kladne zhodnotili prípravu 

i výkony súťaţiacich, ako aj celkový výber repertoáru. Ich cenné pripomienky a rady budú 

určite zohľadnené pri príprave ďalšieho ročníka súťaţe. Vyvrcholením súťaţe bol koncert 

víťazov v koncertnej sále školy, na ktorom sa odovzdávali diplomy a vecné ceny pre víťazov 

jednotlivých kategórii, čestné uznania, Cena riaditeľa školy a Cena predsedu poroty. 

Prehľad umiestnenia našich žiakov : 

 Mia M. Armitage – 2. miesto v I. kategórii, pedag. Mgr. Barbora Ţilíková 

 Daniela Majerová – 3. miesto v I. kategórii, pedag. Anna Štefániková 
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 Michaela Vrábliková – čestné uznanie v I. kategórii, pedag. Mgr. art. Eva Plesníková, 

PhD. 

 Simona Augustovičová – 2. miesto v II. kategórii, pedag. Anna Štefániková 

 Martina Fecková - 2. miesto v II. kategórii, pedag. Mgr. art. Eva Plesníková, PhD. 

 Anna Vaverčáková – 3. miesto v III. A kategórii, pedag. Anna Štefániková 

 Ján Hulman - čestné uznanie v IV. B. kategórii, pedag. Mgr. Barbora Ţilíková 

 Nikol Kupcová – Cena riaditeľa školy, pedag. Anna Štefániková 

 Srdečné poďakovanie patrí zriaďovateľovi našej ZUŠ na Hálkovej 56 v Bratislave 

a sponzorom: MATTEL®, Nafta Gbely, NAJDARČEKY – Roman Dojčan, RIBBON s.r.o – 

textilná galantéria a e-shop s galantérnym tovarom, Ing. arch. Nina Kleinová a Mgr. Jana 

Vrábliková,  vďaka ktorým sme mohli spevácku súťaţ  školskom roku 2013/2014 uskutočniť. 

 

Školská súťaţ v hre na drevených dychových nástrojoch uţ po siedmykrát splnila 

opäť svoje očakávania a výsledky. 

S pozitívnou odozvou verejnosti sme uskutočnili 1. ročník Koncertnej prehliadky 

populárnej, jazzovej a filmovej hudby ţiakov bratislavských ZUŠ v hre na klavíri.  

 

Príprava ambiciózneho projektu Snehulienka a  7 pretekárov s hudbou Vaša 

Patejdla a textami piesní Borisa Filana, ktorého realizácia vyţadovala úzku spoluprácu 

všetkých odborov ZUŠ (t. j. hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru), sa 

začala podrobným plánovaním ešte v školskom roku 2012/2013. Zahrňovala výber titulu 

adekvátneho mladým interpretom ZUŠ.  

V prípravnej fáze projektu pedagógovia speváckeho oddelenia predstavili koncepciu 

muzikálu, vybrali konkrétne hudobné čísla, spracovali notový materiál a získali hudobné 

podklady. Následne pokračovali v návrhoch scenára a hudobnom naštudovaní jednotlivých 

speváckych čísel. Začiatkom marca 2014 táto fáza postupne prešla do scénického skúšania, 

pod vedením pedagóga školy Rastislava  Kocána, ktorý sa stal reţisérom, scenáristom aj 

scénografom celého projektu.  

Intenzita skúšania narástla na sústredení, ktoré sa konalo 30. - 31. mája v priestoroch 

našej školy, na ktorom sa podarilo naskúšať všetky scény aj s hudobnými číslami. Skúšobný 

proces sa pomaly chýlil ku koncu. 16. júna 2014 sa v Teátre Wüstenrot uskutočnila generálna 

skúška s obidvoma obsadeniami, kulisami, rekvizitami, kapelou, osvetlením a nazvučením. 

Dielo tak dostalo svoju finálnu podobu. 

Premiéra muzikálu sa uskutočnila s veľkým úspechom 18. a 19. júna 2014. Ţiaci boli 

veľmi sústredení, podávali výborné spevácke aj herecké výkony, a obecenstvo ich odmenilo 

búrlivým potleskom. Ohlasy rodičov, hostí a ostatných divákov po predstavení boli veľmi 

pozitívne a sú impulzom pre vznik podobných projektov v budúcnosti.  

Na realizačne náročnom projekte spolupracovali: 

 spevácka príprava, organizácia a účinkovanie: Mgr. art. Eva Plesníková, PhD., Mgr. 

Barbora Ţilíková, Mgr. Samuel Chrappa, Anna Štefániková, Mgr. Gabriela Kiráľová 

 choreografia a tanečná príprava - Mgr. Martina Bicáková, 

 realizácia scény: Mgr. Silvia Čierniková, Katarína Kuzmová, akad. mal., Mgr. Dana 

Moravčíková, 

 herecká spolupráca - Mgr. art. Helena Adamovičová, 

 hudobné aranţmány a vedenie kapely – Mgr. art. Robert Kohútek, ArtD., 
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 kapela: Mgr. art. Robert Kohútek, ArtD., Mgr. Marián Čermák – klavír, Mgr. Katarína 

Bloţonová – husle, Mgr. art. Pavel Bubeníček – trúbka, Mgr. art. František Orem – 

klarinet, Vladimír Sawicz – bicie nástroje, Ivan Skaloš – basová gitara. 

 

Rozšírené vyučovanie absolvovali 3 ţiaci v hudobnom odbore, ktorí sa pripravujú na 

vyššie odborné školy umeleckého zamerania. 

 

Skvalitnenia výchovno-vyučovacieho procesu na našej škole sa v školskom roku dotklo  

aj vyuţívania moderných informačných technológií vo výtvarnej výchove, v hre na keyboarde 

a v hre na bicích nástrojoch. 

 

Uţ druhý rok spracovávame dokumenty v programe e-škola.  

 

      S odborným  rastom  pedagogických zamestnancov súvisí účasť na odborných 

seminároch, školeniach. Uskutočnili sme ku Dňu učiteľov Koncert pedagógov, ktorý mal 

veľký ohlas u širokej verejnosti a vysokú umeleckú úroveň, v školskom roku 2013 / 2014 

stúpol záujem z radov  pedagógov školy o moţnosť vzdelávať sa v rámci  kontinuálneho 

vzdelávania. 

 

V oblasti skvalitnenia materiálno-technického zabezpečenia školy bohuţiaľ vychádzame 

z moţnosti pridelenia  finančných prostriedkov. 
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10 OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY 

V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014 A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY 

A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ VRÁTANE 

NÁVRHOV OPATRENÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 

 

SILNÉ STRÁNKY 

    Budova školy je po rekonštrukcii  (zateplenie, 

nová fasáda, výmena okien, nová plynová 

kotolňa - samostatné vykurovanie, odvlhčenie 

tried v prízemí, vymaľovaný interiér školy, 

nové   podlahové krytiny v triedach) 

   Škola je plno organizovaná, sú zriadené všetky 

    4 odbory  - hudobný, výtvarný, literárno- 

    dramatický a tanečný  

   Plne kvalifikovaný pedagogický zbor +(autori 

    učebných osnov pre ZUŠ, poskytovanie 

    odbornej pedagogickej praxe pre študentov 

    Cirkevného konzervatória, PdF UK) 

   Školská a triedna pracovná atmosféra je na 

    veľmi dobrej úrovni (tvorivá, pokojná, 

    akceptujúca, priateľská, produktívna, 

    kooperatívna, zaujímavá a úspešná)  

   Celková kvalita pracovného prostredia je na 

    veľmi dobrej úrovni 

   Aktivity školy, podujatia, verejná prezentácia 

    ţiakov v priestoroch školy i mimo nej 

    (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický  

    odbor) 

   Organizovanie speváckej súťaţe „Hľadá sa  

    muzikálová hviezda“ 

   Organizovanie koncertnej prehliadky ţiakov 

    bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde  

   Organizovanie koncertnej prehliadky 

    populárnej, jazzovej a filmovej hudby ţiakov 

    bratislavských ZUŠ v hre na klavíri. 

   Organizovanie školskej súťaţe v hre na 

    dychových nástrojoch 

   Zavedenie predmetu Hudba a počítač , 

Počítačová grafika  a vyuţívanie Projektového 

vyučovania v rámci 

     Školského vzdelávacieho programu  

    Výborné výsledky a popredné umiestnenia 

ţiakov na celoslovenských   a medzinárodných 

súťaţiach 

    Výborné výsledky a prijatie ţiakov na stredné 

a vysoké školy umeleckého zamerania 

    Spolupráca s niektorými ZUŠ Bratislavy  

    Druţobné kontakty s umeleckými školami 

v zahraničí (Budapešť, Praha) 

 Spolupráca s inými inštitúciami  (Mestská časť 

Bratislava - Nové Mesto, kluby dôchodcov, 

ZŠ s MŠ Česká, Konzervatórium v Bratislave, 

Cirkevné konzervatórium  v Bratislave, 

SLABÉ STRÁNKY 

    Nedostačujúca vybavenosť učebných 

pomôcok  v niektorých predmetoch  (VO, HN) 

    Zastarané vybavenie tried (starý nábytok, 

interiérové dvere, staré radiátory, je potrebná 

rekonštrukcia kanalizácie v prízemí budovy) 

    Plne obsadené všetky priestory školy, 

v súvislosti  s tým nie je moţnosť prijať viac 

ţiakov a pedagógov 

    Chýba klimatizácia v koncertnej sále, ktorá je 

na 3. poschodí pod strechou budovy 

    Nedostačujúce odhlučnenie tried 

    Nedostatok finančných prostriedkov na 

ohodnotenie zamestnancov vo forme odmien 

alebo osobných príplatkov 

   Problematické parkovanie rodičov  

a zamestnancov školy zo strany MČ NM 

 

NÁVRHY OPATRENÍ: 

    Moţnosť riešenia všetkých slabých stránok sa 

odvíja najmä od moţnosti financovania, t. j. 

od pridelenia finančných prostriedkov  

    Rezervy sú v tanečnom odbore z dôvodu častej 

migrácie pedagógov v tomto odbore, ale 

i ţiakov z dôvodu vzniku nových hip - 

hopových tanečných skupín, súkromných  

tanečných štúdií a súkromných základných 

umeleckých škôl ; taktieţ vyučovanie 

populárnej hudby , vedenie jazzovej kapely – 

záujemci, ktorí majú skúsenosti  a prax 

s vyučovaním, nemajú poţadované 

kvalifikačné predpoklady na vyučovanie  
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Hlavné mesto SR Bratislava, Pedagogická 

fakulta UK, AUHS, VŠMU) 

    Spolupráca so zdruţením rodičov na výbornej 

úrovni  

     Zdruţenie rodičov je poberateľom 2 % z daní 

    Spolupráca s osobnosťami pedagogickej a 

umeleckej oblasti (hudobný skladateľ prof. J. 

Hatrík a V. Kubička, E. Pavlíková, Z. 

Mauréry, P.  Mauréry, M.  Malinovský, J.  

Ďurdiak, J. Slezák, J.  Smyčková, Czongor 

Kassai , J. Frličková, M. Eliášová, V. Horján, 

B. Gráffová, V. Patejdl, B. Filan ) 

   Spolupráca s médiami (Televízia - Nové 

  Mesto,   RTVS, Televízia Markíza) 

PRÍLEŢITOSTI 

   Modernizácia a postupné dopĺňanie 

    Materiálno-technického zabezpečenia školy 

   Nadviazanie kontaktov s novými druţobnými 

    školami 

   Zvýšenie finančných prostriedkov zo strany 

    zriaďovateľa 

    Získavanie finančných prostriedkov z grantov 

  a od sponzorov 

    Tvorba a participácia na projektoch 

    Medializácia a zviditeľňovanie školy 

   Prezentácie v rámci výročí  zaloţenia školy 

RIZIKÁ 

   Limitované prideľovanie finančných  

 prostriedkov v rámci normatívneho  

 financovania 

   Nízke a  nepostačujúce finančné ohodnotenie 

    zamestnancov v školstve 

   Nedokonalosť zákona 317 / 2009 a jeho 

 dopad v praxi ( zaradenie absolventov   

 konzervatórií do 8. platovej triedy, atď. ) 

   Slabá akceptácia ZUŠ zo strany vládnych 

    predstaviteľov, poslancov 

   Nízka kultúrna vyspelosť širokej verejnosti 

a ignorovanie podpory umeleckého 

vzdelávania a umenia ako takého 

   Zánik elokovaných pracovísk v školskom roku 

2012 / 13 a predpokladaný zníţený počet 

ţiakov v nasledujúcom školskom roku 

 

10.1 Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia ţiakov 

na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

V školskom roku 2013 / 2014 boli na stredné  a vysoké školy umeleckého zamerania  prijatí: 

 

Anna Vaverčáková  - Štátne konzervatórium v Bratislave , spev 

pedagóg : Anna Štefániková 

 

Maximilián Sobek - Divadelná fakulta VŠMU, odbor dramaturgia 

pedagóg : Mgr. art. Helena Adamovičová 

 

Jana Majáková  - Stredná škola scénického výtvarníctva, Bratislava 

pedagóg: Mgr. Silvia Čierniková 

 

Samuel Horváth  - Škola úţitkového výtvarníctva, Bratislava 

pedagóg: Mgr. Silvia Čierniková 

 

Samuel Fulec  - Stredná škola animovanej tvorby, Bratislava 

 pedagóg: Mgr. Dana Moravčíková 
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Róbert Batka - Škola úţitkového výtvarníctva, Bratislava 

pedagóg: Mgr. Dana Moravčíková 

 

 

Absolventi školy  pôsobia v rôznych  profesionálnych umeleckých telesách a divadelných 

súboroch a šíria dobré meno  našej základnej umeleckej škole ( Nela Pocisková, Jana 

Golisová, Marcel Palonder, Miroslava Partlová, Aneţka a Eliška Drmolové, Andrea 

Gábrišová , Martin Mázik, Nora Beňačková, Marián Varga  a iní) 
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11 ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE 

 

11.1 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

V školskom roku 2013 / 2014 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila kontrola Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva. 

 

11.2 Spolupráca školy  

Spolupráca s rodičmi žiakov 

Neoddeliteľnou súčasťou úspešného napredovania školy je aj spolupráca s Radou rodičov pri 

ZUŠ Hálkova 56. Rodičia sa zúčastňujú na všetkých podujatiach, ktoré škola organizuje, 

pomáhajú pri organizovaní týchto podujatí.  Prispievajú rodičovskými príspevkami do fondu 

ZRŠ a poukazujú na účet ZRŠ 2% z daní .Z finančných príspevkov ZRŠ škola organizuje 

verejné koncerty, výstavy, súťaţe, zabezpečuje a nakupuje učebné pomôcky, ale i iné 

materiálno-technické zabezpečenie pre potreby vyššej úrovne vyučovacieho procesu. Sú to 

práve rodičia, ktorí nám pomáhajú  financovať poloţky, na ktoré škola nemá finančné 

prostriedky v rozpočte školy.  

Veľké ďakujem patrí Ing. Janke Farkašovej za mimoriadne aktívnu činnosť, pomoc pri 

získavaní 2 % z daní na účet zdruţenia rodičov, za obetavú prácu pri organizovaní vystúpení a 

sústredení pre sláčikový orchester Strieborné struny. Orchester pod umeleckým vedením Mgr. 

Aleny Heribanovej nahral 2 CD nosiče, zúčastnil sa na mnohých koncertoch a vystúpeniach 

pre významných sponzorov, ktorí darovali škole 2 % z daní. Na základe tejto skutočnosti a 

vďaka vysokej finančnej podpore  v šk. roku 2014 / 15 pripravujeme zájazd sláčikového 

orchestra na Floridu.  

Spolupráca s právnickými osobami  

Vedenie školy sa snaţí získavať kontakty aj z radov sponzorov, čo nie je v dnešnej komerčnej 

dobe vôbec jednoduché.  

Pri organizovaní speváckej súťaţe Hľadá sa muzikálová hviezda nás výlučne podporujú 

sponzori , ktorých oslovujeme z radov rodičov, známych a sympatizantov našej ZUŠ.  

Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  

Škola spolupracuje so zriaďovateľom, Magistrátom hl. m. SR Bratislavy . Uţ niekoľkoročná 

skúsenosť spolupráce najmä v súvislosti s projektom „Bratislava pre všetkých“ prináša 

kaţdý rok výborné ohlasy z radov ţiakov, rodičov, pedagógov a vedenia školy. Ţiaci 

bratislavských ZUŠ reprezentujú na týchto podujatiach v palácoch a na Hlavnom námestí 

seba, pedagógov, svoju školu a šíria dobré meno hlavného mesta na verejnosti. 

 

V rámci MČ BA - Nové Mesto spolupracujeme s Kultúrnym strediskom na Vajnorskej ulici, 

kde  ţiaci a pedagógovia výtvarného odboru uskutočňujú  vernisáţe a výstavy svojich prác. 

Spolupracujeme so základnou školou s MŠ na Českej , kde sídli aj naše elokované 

pracovisko. 

Iná spolupráca  

V školskom roku 2013/ 2014 sme naďalej spolupracovali s Klubmi dôchodcov „Zlatý dáţď“- 

Nové Mesto a v rámci  podujatí pre seniorov sme  pripravili niekoľko koncertov pre členov 

týchto klubov .  

 

Propagácia školy sa realizuje v písomnej forme, fotodokumentácii, vo videotéke, na webovej 

stránke a v školskej kronike. Škola spolupracuje aj s rôznymi médiami- televízia Markíza, 
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STV, Regionálna televízia – Nové Mesto, Slovenský rozhlas, Učiteľské noviny, Twin City 

Journal, Hlas Nového Mesta. 

 

Spolupracujeme s druţobnými školami:  Hudobná škola v Budapešti  

      ZUŠ Praha, Biskupská 1 

V budúcnosti by sme chceli osloviť ku spolupráci ZUŠ z Poľska a  Rakúska. 
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Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na výchovno–vyučovacom procese a výborných 

výsledkoch našej školy v školskom roku 2013/2014, najmä pedagógom a žiakom, 

nepedagogickým zamestnancom, zriaďovateľovi našej školy, Magistrátu hlavného mesta 

SR, najmä oddeleniu školstva , kultúry a športu a finančnému oddeleniu, Rade školy a v 

neposlednom rade Združeniu rodičov pri ZUŠ Hálkova 56. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 13. septembra 2014 

Vypracovala: Mgr. art. Ingrid Bubeníčková  

telefón, email: 02/44632117-9, zus-riaditelka@stonline.sk podpis a pečiatka školy 

mailto:zus-riaditelka@stonline.sk
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VÝCHODISKÁ A PODKLADY 
 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

2. Vyhodnotenie úloh z Koncepcie školy na rok 2012-2014. 

3. Komplexné vyhodnotenie činnosti školy, školského zariadenia, pedagógov 

a zamestnancov, predmetových komisií v školskom roku 2013/2014. 

4. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Hálkova 56. 

5. Plán práce školy na školský rok 2013/2014. 

6. Školský vzdelávací program na školský rok 2013 / 2014 . 


