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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: 2014 - 2019 

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 

Štatút RŠ bol schválený 09.10.2012 

Ustanovujúca schôdza RŠ sa uskutočnila 22.11.2016 

Novozvolená RŠ pri ZUŠ Hálkova 56 pracovala  v tomto zloţení: 

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

     Mgr. Silvia Čierniková 

zvolení zástupcovia  za  rodičov : Ing. Janka Farkašová -  podpredseda 

     PharmDR. Zuzana Kiliánová, PhD. 

     Ing. Katarína Rumanovičová 

 Ing. Marián Stolárik  

zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov: Klaudia Fehérová 

delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa :   Ing. Viera Kimerlingová 

                     Ing. Erika Pisarčíková 

                     Ing. Katarína Šebejová, PhD. 

                     Mgr. František Poul 

V šk. r. 2016/ 2017 RŠ zasadala raz  a prebehli  dve elektronické hlasovania. 

RŠ sa vyjadrovala k základným bodom programu: 

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

v šk.r.2015 /2016 

 Správa o výsledkoch hospodárenia školy v r. 2016 

 Návrh rozpočtu na rok 2016 

 Stav počtu ţiakov k štatistickému zberu  (september 2016) 

 Čiastočná úhrada nákladov so štúdiom za 1. polrok 2016  

 Plán práce na šk. r. 2016 /2017 

 Návrh a schválenie Školského vzdelávacieho programu na šk r. 2016 / 2017 

 Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  

výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 

 Spolupráca pri organizovaní školských súťaţí a prehliadok. 

 Spolupráca pri organizovaní koncertného turné sláčikového súboru Strieborné struny   

      v Paríţi a v Austrálii. 

 Príprava školského roka 2017 /2018   

mailto:zus-riaditelka@stonline.sk
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1.4 Iné poradné orgány riaditeľa školy 

Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2016 / 2017 celkom  7 krát ,  

v termínoch -  4.9.2016, 16.9.2016, 24.11.2016, 19.1.2017, 19.4.2017, 24.5.2017, 14.6.2017.  

Základnými témami rokovaní boli:  

 schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými a organizačnými 

dokumentmi  

 organizácia školského roka 

 plán práce na školský rok 2016/2017 a jeho plnenie 

 príprava  a organizácia súťaţí, ktoré organizuje ZUŠ Hálkova 

 príprava a organizácia koncertného turné sláčikového súboru Strieborné struny   

      v Paríţi a v Austrálii. 

 rozdelenie pracovných úloh 

 vyhodnotenia 

 konferencie 

 informácie rôzneho charakteru v oblasti školstva a legislatívy 

 rôzne 

 

Umelecká rada zasadala  v školskom roku 4 krát, 

v termínoch- 17.9.2016, 24.11. 2016, 20.4.2017, 25.5.2017.  

 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 príprave a organizácii koncertného turné sláčikového súboru 

Strieborné struny v Paríţi a v Austrálii. 

 vyjadrovala sa k príprave a organizácii recitálov absolventov ( Jexová, Hron, 

Augustovičová ) 

 vyjadrovala sa k návrhu udeliť najlepšieho absolventa roka  

 rôzne 

 

Predmetové komisie 

Na ZUŠ Hálkova 56 v školskom roku 2016 / 2017 pracovalo 10  predmetových komisií, ktoré 

sú metodickým  orgánom vedenia školy: 

 Hra na dychových  nástrojoch 

 Spev a korepetície 

 Hra na husliach a violončele 

 Hra na  gitare 

 Hra na klavíri 

 Hra na keyboarde, akordeóne a bicích nástrojoch  

 Hudobná náuka 

 Výtvarný odbor 

 Literárno-dramatický odbor  

 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  

 

2.1 Počty ţiakov 

a)Tabuľka  ţiaci ZUŠ k 30.06.2017 

Údaje o počte žiakov k 30.06.2017 
 

Údaje o počte žiakov k 
30.06.2017 /žiak je len raz 

započítaný/ 

z toho žiakov v jednotlivých 
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Počet žiakov 
spolu 

24 165 47 432 0 668 
 

   356 267          623 
 

b) Tabuľka  ţiaci, absolventi, noví ţiaci ZUŠ  

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2017   
 

Údaje o počte absolventoch 
k 30.06.2017 absolvent je len 

raz započítaný/ 

z toho žiakov v jednotlivých 

Počet 
žiakov 
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Počet žiakov 
spolu   

2 26 11 58 0 97 
 

57 39 96 
 

c) Tabuľka  ţiaci, absolventi, noví ţiaci ZUŠ  
Údaje o počte nových žiakoch k 
15.09.2017   

 
Údaje o počte nových 

žiakoch k 15.09.2017 /je len 
raz započítaný/ 

z toho žiakov v jednotlivých 

Počet 
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Počet žiakov 
spolu    

9 27 17 105 0 158 
 

104 52 156 
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2.2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie  

d)Tabuľka:  Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

Výsledky hodnotenia v šk. roku 2016/2017 

hodnotenie január jún 

prospeli s vyznamenaním 533 512 

prospeli   74 81 

neprospeli 0 3 

neklasifikovaní 8 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 2016 / 2017  tí, ktorí na vlastnú ţiadosť zo zdravotných 

alebo iných váţnych dôvodov prerušili štúdium alebo sa zúčastnia opravnej skúšky 

z hudobnej náuky do 15. 9. 2017. 

2.3 Novozaloţené ( zrušené ) študijné učebné odbory a ich zameranie  

(novozaloţené oddelenia, záujmové útvary) v školskom roku 2016 /2017 

Komentár: 

V školskom roku 2016 / 2017 neboli zrušené a nevznikli nové študijné učebné odbory. 

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

 

3 PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY 
 

 

e)Tabuľka : Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15. 09. 2016 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

Fyzický  počet 
Prepočítaný 
počet v % Fyzický  počet 

Prepočítaný 
 počet v % 

42 34,5  5 3,88 
 

3.1 Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2016 

Komentár: 

V školskom roku 2015 / 2016 bol  stav k júnu 2016  -  44 pedagogických zamestnancov. 

V školskom roku 2016 / 2017 bol  stav k júnu 2017  -  42 pedagogických zamestnancov. 
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V školskom roku 16/17 sa zníţil počet PZ o dvoch pedagógov, jeden odišiel do starobného 

dôchodku a druhému zostal zníţený úväzok ( 3 hodiny), ktorý bol rozdelený medzi dvoch 

pedagógov v stave. 

 

3.2 Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ 

Komentár: 

Vyučovací proces v ZUŠ Hálkova 56 prebiehal pod vedením 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 

0 0 4 2 0 0 5 3 0 0 
 

Komentár: 

V školskom roku 2016 / 2017 prebiehalo u  9  PZ kontinuálne vzdelávanie . 

 

3.4 Mimoriadne  ocenenia PZ ZUŠ 

Komentár: 

Na stretnutí  primátora s talentovanou mládeţou mesta Bratislavy bolo udelené ocenenie 

ţiačke Kataríne Šmigovej  - literárno – dramatický odbor a  jej  pedagógovi Mgr. art. 

Helene Adamovičovej. Ţiačka reprezentovala školu na verejných podujatiach a získala 

popredné umiestnenia na celoslovenských súťaţiach. 

 

3.5 Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 

podujatiach 

Naši ţiaci a pedagógovia sa v školskom roku 2016/ 2017 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.  

 

 

Za najvýznamnejšie podujatia  a momenty v šk. r. 2016 / 2017:  

 
-   Reprezentácia ZUŠ,  hlavného mesta SR  a  Slovenska  na  koncertnom       

    turné  sláčikového súboru  v Paríţi ( september 2016 ) ; 

  

-   Reprezentácia ZUŠ,  hlavného mesta SR  a  Slovenska  na  koncertnom    

    turné  sláčikového súboru v Austrálii ( november – december 2016 ) ; 

 

-   Uskutočnenie 13. ročníka  speváckej  súťaţe  Hľadá  sa  muzikálová    

    hviezda s celoslovenskou  účasťou; 
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-   Realizácia 14. ročníka koncertnej  keyboardovej  prehliadky  pre ţiakov  

    bratislavských  ZUŠ ; 

 

-  Absolventské recitály ţiakov HO ţiakov Simony Jexovej, Igora Hrona  

   a Simony  Augustovičovej; 

 

- Uskutočnenie 3. ročníka Koncertnej prehliadky dţezovej, populárnej  

   a filmovej hudby v hre na klavíri pre ţiakov bratislavských ZUŠ a  

   Bratislavského kraja; 

 

 
 

4 AKTIVITY ŠKOLY 
 

4.1 Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2016/2017,  ich 

vyhodnotenie a počet zúčastnených ţiakov a pedagógov 

 

Názov aktivity školy Počet účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

TRIEDNE KONCERTY 42 koncertov 

273 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 

INTERNÉ KONCERTY 

 

 

 

 

 

 

19 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 

14. 11. 2016  

KONCERT 

S RICHARDOM 

RIKKONOM 
Zrkadlová sieň PP 

  

3 ţiačky 

 

Pedagóg: Štefániková 
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15. 11. 2016  

POZDRAV EURÓPE – 

Koncert bratislavských 

ZUŠ pri príleţitosti 

zasadnutia EU 

Veľké koncertné štúdio 

Slovenského rozhlasu 

8 ţiakov Pedagóg: Košický, Plesníková, Bučková 

8.12.2016 

MIKULÁŠSKY 

KONCERT ŢIAKOV PŠ 

Koncertná sála školy 

 

33 ţiakov Pedagóg: Kiráľová, Kohútková, 

Isteníková,Adamovičová 

Spolupráca: Sawicz, Janák, Košický, 

Bloţonová 

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. 

12. 12. 2016 

VESELÉ VIANOCE- 

VEREJNÉ 

VYSTÚPENIE ŢIAKOV 

TO, LDO, HO 

Dom kultúry Ruţinov 

Malá sála 

52 ţiakov Pedagóg: Bicáková, Adamovičová, 

Ţišková, Bloţonová, Štefániková, 

Kiráľová, Miko 

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. 

 

16. 12. 2016 

VEREJNÝ VIANOČNÝ 

KONCERT 

Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca 

35 ţiakov Pedagóg: Hatríková, Székelyová, Hnat, 

Jokaiová, Sawicz, Janák, Sárkozi, 

Bubeníček, Kohútková, Štefániková, 

Malatinský, Bubeníčková,Plesníková, 

Orem, Mozolíková,Skalická, Kocán, 

Košický, Bloţonová,Kohútek, Grečová 

Brejková, korepetítori:Miko, Maskalíková, 

Fejtl, Malatinský 

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. 

 

7.12.2016 

VIANOČNÝ BAZÁR 

VO 

ZUŠ Hálkova 

20 ţiakov Padagóg: Čierniková, Macková 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou. 
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14.2.2017 a 15.2. 2017 

FAŠIANGOVÉ 

KONCERTY  

Koncertná sála školy 

51 ţiakov Pedagóg:  Bubeníček, 

Štefániková,Čermák, Bloţonová, 

Isteníková, Kollárová, Mozolíková, 

Adamovičová, Ţišková, Heribanová, 

Skalická, Sarkozi, Kiráľová, Malatinský  

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou v maskách. Spolupráca so 

ţiakmi LDO. 

15. 3. 2017 

14. KONCERTNÁ 

PREHLIADKA  

ŢIAKOV 

BRATISLAVSKÝCH 

ZUŠ  V HRE NA 

KEYBOARDE 

Koncertná sála školy  

19 ţiakov Pedagóg: Čermák, Isteníková. 

Spolupráca: Sawicz, Štefániková 

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. 

21. 3. 2017  

KONCERT Z TVORBY 

SLOVENSKÝCH 

SKLADATEĽOV 

Koncertná sála školy 

22 ţiakov Pedagóg: Bučková, Bubeníčková, 

Hatríková,Štefániková, 

Verčimáková,Kollárová, Rychlová, 

Sarkozi,Skalická, Mozolíková, 

Malatinský,Kohútek, Bloţonová 

Uvádzal: Malatinský 

Motivácia ţiakov a rodičov k spoznávaniu 

tvorby slovenských skladateľov. 

27. 3. 2017  

KONCERT 

PEDAGÓGOV PRI 

PRÍLEŢITOSTI DŇA 

UČITEĽOV 

Pálffyho palác, 

Zámocká ulica 

16 pedagógov Pedagóg:Jokaiová, Hnat, 

Malatinský,Chrappa, Janák, 

Bubeníčková,Verčimáková, Grečová 

Brejková, Bučková, Székelyová,Kohútek, 

Orem, Kiráľová,Bloţonová, 

Kohútková,Chrappa 

Spolupráca ţiaci: Jexová,Šinská,Švajdová 

Korepetícia: Malatinský, Fejtl, Miko 

Prezentácia výkonov pedagógov pred  

rodičmi, širokou verejnosťou. 

10. 4. 2017  

JARNÝ KONCERT- 

Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca  

30 ţiakov Pedagóg: Bloţonová, Kohútková, 

Janíčková, Štefániková, Hatríková, 

Košický,Orem, Sarkozi,Malatinský, Janák, 

Plesníková,Mozolíková, Skalická, 

Chrappa, Grečová Brejková, Királová, 

Sawicz 

Korepetícia: Maskalíková, Malatinský, 

Miko 

Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

ţiakom Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané členmi umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou. 
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4.4.2017 

PREHLIADKA 

DŢEZOVEJ, 

POPULÁRNEJ 

A FILMOVEJ HUDBY 

V HRE NA KLAVÍRI 

Koncertná sála školy 

 

20 ţiakov Pedagóg: Malatinský, Kollárová, Grečová 

Brejková, Mozolíková 

Účasťţiakov a pedagógov  5 ZUŠ 

Bratislavského kraja 

Vorkshop pod vedením nášho pedagóga: 

Kohútek 

Výmena skúseností a repertoáru 

pedagógov a ţiakov ZUŠ. 

Motivácia k lepším výkonom v ďalšom 

štúdiu. 

27.4.2017 

KONCERT VÍŤAZOV 

ŠKOLSKEJ 

KLAVÍRNEJ SÚŤAŢE 

Zichyho palác 

15 ţiakov Pedagóg:Grečová Brejková, Hatríková, 

Kohútek, Kohútková, Malatinský, 

Mozolíková  

Prezentácia najlepších výkonov. 

Udeľovanie diplomov a vecných cien. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou. 

15.5.2017 

ABSOLVENTSKÝ 

RECITÁL SIMONY 

JEXOVEJ ( FLAUTA) 

A IGORA HRONA 

 ( KLAVÍR ) 

Pálffyho palác,  

Zámocká ul. 

3 ţiaci Pedagóg: Bubeníčková a Kohútek 

Klavírna spolupráca: Maskalíková 

Spolupráca: Plesníková,Janák 

ţiačka Krištofíková 

27.5.2017 

RECITÁL SIMONY 

JEXOVEJ ( FLAUTA) 

A IGORA HRONA 

 ( KLAVÍR ) 

HOTEL ALTES KLOSTER 

Hainburg, Rakúsko 

2 ţiaci Pedagóg: Bubeníčková a Kohútek 

Klavírna spolupráca: Kohútek 

12.5. 2017 

VYSTÚPENIE ŢIAKOV 

LDO 

DK Ruţinov 

12 ţiakov Pedagóg: Ţišková 
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29. 5. 2017 

„MÔJ PRVÝ 

KONCERT“   

koncert najmladších 

ţiakov školy PŠ a 1. roč. 

Pálffyho palác, Zámocká 

ul. , BA 

52 ţiakov Pedagóg:  Malatinský, Bubeníčková, 

Grečová Brejková, Skalická,Kiráľová, 

Kohútková,Janák, Bloţonová,Kollárová, 

Hatríková, Heribanová, Bučková, 

Štefániková, Hnat,Kocán 

Spolupráca: Sawicz / aj ozvučenie/ 

Korepetícia: Kiráľová, Miko, Kollárová, 

Kohútková,Kohútek, Fejtl 

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. 

1.6. 2017 

VEREJNÉ 

VYSTÚPENIE ŢIAKOV 

TO A HO  

Dom kultúry Ruţinov 

45 ţiakov Pedagóg: Bicáková, Kiráľová 

Prezentácia ţiakov školy. Zvyšovanie 

záujmu o tanečnú výchovu a muzikál. 

30.5 -11.6.2017 

VÝSTAVA PRÁC 

ŢIAKOV VO 

KC Vajnorská 

30 ţiakov Pedagóg: Čierniková, Kuzmová, Macková 

Prezentácia ročníkových a absolventských 

prác VO pred rodičmi a širokou 

verejnosťou.HO-program na vernisáţi: 

Chrappa, Adamovičová, Plesníková 

12.6.2017 

ABSOLVENTSKÝ 

RECITÁL SIMONY 

AUGUSTOVIČOVEJ  

( SPEV) 

7 ţiakov Pedagóg: Štefániková 

Spolupráca: ţiaci Gečevský, Miklošková, 

speváci z tr. Štefánikovej 

Pedag.: Malatinský, Miko, 

Adamovičová,Sawicz 

 

14.6.2017 

POP KONCERT  
Koncertná sála školy 

14 ţiakov Pedagóg:Kiráľová, Bubeníčková, Skalická  

Sawicz, Čermák,Košický 

 

21.6.2017 

KONCERT ŢIAKOV 

Štúdia pre dospelých HO 

Zichyho palác, 

Ventúrska ul. 

15 ţiakov Pedagóg: Bloţonová, Chrappa, Grečová 

Brejková,Sarkozi, Malatinský,Kohutková, 

Kohutek, Kocan,Mozolíková 

Korepetície: Maskalíková, Malatinský, 

Kohútek 

Spolupráca: Janák 

 3. 6. 2017 

13. ROČNÍK 

SPEVÁCKEJ SÚŤAŢE 

HĽADÁ SA 

MUZIKÁLOVÁ 

HVIEZDA 

Koncertná sála školy 

43 ţiakov Pedagóg: Plesníková, Štefániková, 

Chrappa, Bučková, Kocán, Sawicz  

Korepetícia: Maskalíková, Miko 
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6.6.2017  

VYSTÚPENIE ŢIAKOV 

LDO 

ZUŠ Hálkova 

13 ţiakov Pedagóg: Adamovičová 

15.6.2017 

VEREJNÉ 

VYSTÚPENIE ŢIAKOV 

LDO 

Polus City Center 

9 ţiakov Pedagóg: Adamovičová 
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4.2 Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  

                                                            SÚŤAŢE       

 

23. – 25. 11. 2016    15. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŢE V HRE NA 

ZOBCOVEJ FLAUTE A DREVENÝCH DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH  

„ČAROVNÁ FLAUTA 2016“, ZUŠ NIŢNÁ 

Jindřich Láznička- 2. miesto v ZF   kategórii zobc. fl. ped. p. uč. Košický 

korep. p. F. Fejtl   

 

8. 11. 2016- BENIAKOVE CHYNORANY XXIII. ROČNÍK SLOVENSKÉHO 

FESTIVALU POÉZIE  

MOS, Modra, Dom Ľ. Štúra, Modra, výberové kolo 

Katarína Šmigová- 2. miesto v 1. kategórii, postup do celoslov. kola, pedag. p. uč. 

Adamovičová 

Dominika Iţdinská- 1. miesto v 3. kategórii, postup do celoslov. kola, pedag. p. uč. 

Adamovičová 

 

16. 11. 2016- XX. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŢE TORUŇ- POĽSKO 

BIENÁLE GRAFIKY 
Sylvia Rothmeierová-13 ročná, vystavená práca- diplom- ped. p. uč. Čierniková 

Lucia Simonidesová- 12 ročná, vystavená práca- diplom- ped. p. uč. Čierniková 

Ped. Mgr. Silvia Čierniková- diplom za prípravu ţiakov na súťaţ 

Na súťaţ odoslali 9616 prác zo 40 krajín sveta. Na výstave je 848 vybratých prác.  

 

 

1. - 2. 12. 2016- „DNI MILOŠA RUPPELDTA“ , ZUŠ PANENSKÁ, 8. ROČNÍK 

SÚŤAŢE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL V SÓLOVEJ HRE NA 

DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH A V SÓLOVOM KLASICKOM SPEVE 

Hana Valachovičová- účasť na súťaţi, ped. p. uč. Skalická- pr. flauta 

Barbora Vykouková- 2.miesto v 4. kateg., ped. p. uč. Skalická- pr. fl. 

Jindřich Láznička- čestné uznanie v 2. kat., ped. p. uč. Košický- zobc. fl. 

Martina Fecková- 3. miesto v 4. kat., ped. p. uč. Košický- zobc. fl. 

Sarah Saudreau- čestné uznanie v 1. kat., ped. p. riad. Bubeníčková- zobc. fl. 

Sophia Saudreau- účasť na súťaţi, 3. kat., ped. p. riad. Bubeníčková- zobc. fl. 

Simona Jexová- 2. miesto v 3. kat., ped. p. riad. Bubeníčková- prieč. fl. 

+ Cena za najlepšiu interpretáciu skladby slovanského autora 

Timotej Bajtaj- účasť na súťaţi v 2. kateg., ped. p. uč. Bubeníček- zobc. fl. 

Matej Martinák- 1.miesto v 1.A kateg., ped. p. uč. Bubeníček- trúbka 

Rudolf Kusý- 1. miesto v 1. kateg., ped. p. uč. ped. p. uč. Orem- alt saxafón 

Patrícia Štefaničková- 2. miesto v 4. kategórii, ped. p. uč. Orem- zobc. flauta 

Mgr. art. Xénia Maskalíková- cena za najlepšieho korepetítora 

 

spev: 

Nina Snopeková účasť v 1. kat., ped. p. uč. Plesníková 

Michaela Vrábliková účasť v 2. kat., ped. p. uč. Plesníková 

Viktória Vašková nebola !!! v 3. kat., ped. p. uč. Plesníková 
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Hana Valachovičov čestné uznanie v 5. kat., ped. p. uč. Plesníková 

Diana Stupavská účasť v 2. kat., ped. p. uč. Chrappa 

Cena za najlepší klav. sprievod p. Filip Fejtl 

 

 

2. – 4. 12. 2016- BENIAKOVE CHYNORANY- CELOSLOVENSKÉ KOLO, XXIII. 

ROČNÍK SLOVENSKÉHO FESTIVALU POÉZIE 

Katarína Šmigová- 2. miesto v I. kategórii ped. p. uč. Adamovičová 

Dominika Iţdinská- 2. miesto v III. kategórii, ped. p. uč. Adamovičová 

 

 
15. 2. 2017- ...A SLOVO BOLO U BOHA...XXIV. ROČNÍK RECITAČNEJ SÚŤAŢE, 

KRAJSKÉ KOLO, 

SPOJENÁ ŠKOLA SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO V MALACKÁCH 

Dominika Iţdinská- 1. miesto v prednese poézie, kategória dospelí, postup do celosl. kola 

Katarína Šmigová- 1. miesto v prednese poézie, kategória stredné školy, postup do celosl. 

kola 

Hanka Tomšíková- 1. miesto v prednese poézie, kat. 1.- 4. ročník ZŠ, postup  o celosl. kola 

Mária Miklošková- 1. miesto v prednese poézie, kat. 7. – 9. roč. ZŠ, 2. – 4. r. OG, postup do 

celosl. kola- pedagóg p. uč. Adamovičová 

účasť Natália Bakočková, kat. 5.-6. roč., bez postupu  

 
8. – 9. 3. 2017 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN- 63. ROČNÍK, SÚŤAŢ V UMEL. 

PREDNESE POÉZIE A PRÓZY, OKRESNÉ KOLO ZMOS MODRA 

Šmigová Katarína 2. miesto   ped. p. uč. Adamovičová 

Iţdinská Dominika účasť na súťaţi 

 
18. 3. 2017- 24. ROČNÍK SÚŤAŢE V PREDNESE KRESŤANSKEJ POÉZIE 

A PRÓZY...A SLOVO BOLO U BOHA... 

celoslovenské kolo, Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava 

Hana Tomšíková- účasť v 1. kategórii, ped. p. uč. Adamovičová   

Mária Miklošková- 2.  miesto v III. kategórii, ped. p. uč. Adamovičová 

Dominika Iţdinská- 1.  miesto v V. kategórii, ped. p. uč. Adamovičová 

Katarína Šmigová- 1. miesto v IV. kategórii, ped. p. uč. Adamovičová 

ped. p. uč. H. Adamovičová, aj člen poroty  

 

30. 3. 2017- VOKÁLNA JAR, XXII. ROČNÍK SPEVÁCKEJ SÚŤAŢE,  

ZUŠ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 

Michaela Vrábliková- strieborné pásmo v II. kategórii, ped. p. uč. Plesníková 

Diana Stupavská- strieborné pásmo v III. kategórii, ped. p. uč. Chrappa 

Mária Krištofíková- účasť v IV. kategórii, ped. p. uč. Plesníková 

Korepetítor: p. V. Miko 

 

6. – 7. 4. 2017- SCHNEIDEROVA TRNAVA- CELOSLOVENSKÁ 

INTERPRETAČNÁ SÚŤAŢ, KLAVÍR-   

Markus Gečevský  brozové pásmo , ped. p. uč. Malatinský 

 

28. 4. – 1. 5. 2017 FLAUTIÁDA- MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŢ V HRE NA FLAUTE, 5. 

ROČNÍK, OZ FLAUTIÁDA, KONZERVATÓRIUM BRATISLAVA, MK SR 

Simona Jexová- bronzové pásmo v kateg. 1C, ped. p. riad. Mgr. art. I. Bubeníčková 



14 

 

Korepetítor: Mgr. art. Xénia Maskalíková 

 

 

26. 4. 2017- ŠKOLSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŢ  

 

29. 4. 2017- „MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA“- 6. ROČNÍK SPEVÁCKEJ SÚŤAŢE, USP. 

MUZIKÁLOVÁ AKADÉMIA, OBČ. ZDRUŢENIE, BRATISLAVA 

Daniela Majerová- čestné uznanie v kategórii Z 1- pedag. p. uč. Štefániková 

Simona Augustovičová- 2. miesto v kategórii Z 2- pedag. p. uč. Štefániková 

S. Augustovičová + Monika Vrábliková- 1. miesto v kategórii DUETÁ- ped. p. uč. 

Štefániková 

 

 

4. 5. 2017- 11. ROČNÍK „NOVÁCKEHO TALENTU“, SÚŤAŢ PRE SPEVÁKOV, 

SPEVÁČKY, SÚBORY A KAPELY ZUŠ, ZUŠ NOVÁKY 

Simona Augustovičová- druhé miesto v kategórii A c, ped. p. uč. Štefániková 

 

5. 5. 2017- KLAVÍRNA SÚŤAŢNÁ PREHLIADKA SLÁDKOVIČOVO  

Ema Šimák strieborné pásmo  v 2. kategórii, ped. p. uč. Kollárová 

Lea Miklošíková bronzové pásmo v 2. kategórii, ped. p. uč. Kollárová 

Markus Gečevský- absolútny víťaz v 5. kategórii, ped. p. uč. Malatinský 

Diana Stupavská- bronzové pásmo v 4. kategórii, ped. p. uč. Mozolíková 

Tomáš Stupavský- strieborné pásmo v 5. kategórii, ped. p. uč. Mozolíková  

p. uč. Kohútek- predseda poroty, p. uč. Malatinský- predseda poroty 

 

11. 5. 2017- „BOJNICKÁ PERLA 2017“, CELOSLOVENSKÁ SPEVÁCKA SÚŤAŢ 

V SÓLOVOM SPEVE POPULÁRNEJ PIESNE ŢIAKOV ZUŠ, ZUŠ BOJNICE 

Daniela Majerová- bronzové pásmo v B kategórii, ped. p. uč. Štefániková 

Simona Augustovičová- zlaté pásmo v C kategórii, ped. p. uč. Štefániková 

Viera Pixová- strieborné pásmo v D kategórii, ped. p. uč. Štefániková 

 

19. 5. 2017- „HUDOBNO- INTERPRETAČNÁ SÚŤAŢ V HRE NA SLÁČIKOVÝCH 

NÁSTROJOCH A V HRE NA GITARE „NITRIANSKA LUTNA 2017“ 

Hana Vargová- účasťv II. kategórii, ped. p. uč. Hnat 

Martina Henigerová- tretie miesto v II. kategórii, pamätný list za účasť,  ped. p. uč. Hnat 

P. uč. Székelyová- účasť na súťaţi 

 

25. 5. 2017- PIANO V MODERNOM RYTME, CELOSLOVENSKÁ KLAVÍRNA 

SÚŤAŢ MODERNEJ- POPULÁRNEJ HUDBY PRE ŢIAKOV ZUŠ, ZUŠ BOJNICE 

Michal Vašek strieborné pásmo v I. kategórii, ped. p. uč. Kollárová 

Diana Stupavská strieborné pásmo v II. kategórii, ped. p. uč. Mozolíková 

Tomáš Stupavský bronzové pásmo v III. kategórii, ped. p. uč. Mozolíková 

 

3. 6. 2017- „HĽADÁ SA MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA“ 13. ROČNÍK SPEVÁCKEJ 

SÚŤAŢE, ZUŠ HÁLKOVA 56, BRTISLAVA 

výsledky: 

Viktor Skatulla- čestné uznanie v 2. kategórii, ped. p. uč. Štefániková 

Simona Augustovičová- 1. miesto v 3A kategórii, ped. p. uč. Štefániková 

Viera Pixová- 3. miesto v 4. kategórii, ped. p. uč. Štefániková 

účasť p. uč. Chrappa 2 ţiačky, p. uč. Bučková 1 ţiačka, p. uč. Plesníková 2 ţiačky 
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6. 6. 2017- BYTČIANSKE DIVIDLO 2017- 6. ROČNÍK SÚŤAŢNEJ DIVADELNEJ 

PREHLIADKY DETSKÝCH 

A MLÁDEŢNÍCKYCH DIVADELNÝCH SÚBOROV 

ţiačky p. uč. Ţiškovej – strieborné pásmo, scénka Keď sa nedarí  

 

9. 6. 2017- 9. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŢNEJ PREHLIADKY JÚLIUSA 

VON BELICZAYHO V SÓLOVEJ HRE NA HUSLIACH A V KOMORNEJ HRE 

RÔZNYCH NÁSTROJOVÝCH ZOSKUPENÍ 

M. Vrábliková, Ema Marošiová, p. Miko- bronzové pásmo v III. kat.ped. p. uč. Heribanová 

M. Farkaš, V. Ondrášek, p. Miko- bronzové pásmo v III. kat. 

M. Farkaš, A. Kollár, M. Vrábliková, p. Miko- bronzové pásmo v III. kat.   

J. Zigo, V. Ondrášek, E. Marošiová, p. Miko- bronzové pásmo v III. kat. 

Korepetítor- člen KH p. uč. V. Miko 

 

„V KRAJINE REMESIEL“ 2017- KATEGÓRIA NA SKLO MAĽOVANÉ- UĽUV,  

Viktória Chuguryan- 3. miesto v kateg. nad 12 rokov, 

Karolína Veisová- čestné uznanie, pedagóg: L.Macková 

 

 

 

 

 

OSTATNÉ KONCERTY, PODUJATIA 

21. 9. 2016 

VYSTÚPENIE V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŢĎ, Teplická ul.,BA 

2 ţiaci pedagóg: Székelyová, Janák, Ţišková 

18.10.2016 

VYSTÚPENIE V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŢĎ, Teplická ul.,BA  

5 ţiakov pedagóg: Székelyová, Janák, Ţišková 

9. 11. 2016  

DIVADELNÝ FESTIVAL 

„RUŢINOV 2016“ 

 Divadlo „Pod kostolom“  

6 ţiakov pedagóg: Adamovičová 

20. 11. 2016- 

KONCERT STRIEBORNÝCH 

STRÚN V KOSTOLE  

WOLFSTAHL 

Rakúsko 

 

15 ţiakov pedagóg: Heribanová 

10.12.2016 

BENEFIČNÝ VIANOČNÝ 

KONCERT 

Zrkadlová sieň Primaciálneho 

paláca 

2 ţiačky pedagóg: Hatríková 
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30.11.-14.12.2016 

KONCERTNÉ TURNÉ 

STRIEBORNÝCH STRÚN V 

AUSTRÁLII 

15 ţiakov pedagóg: Heribanová 

13.12.2016 

KONCERT 

TALENTOVANÝCH DETÍ 

S RICHARDOM RIKKONOM 

Evanjelický kostol 

Panenská ul. 

1 ţiačka pedagóg: Štefániková 

21. 4. 2017 

UDEĽOVANIE CIEN PE 

OSOBNOSTI BRATISLAVY 

PRIMÁTOROM - 

SLÁČIKOVÝ SÚBOR 

STRIEBORNÉ STRUNY  

Zrkadlová sieň Primaciálneho 

paláca 

13 ţiakov pedagógovia: Heribanová, Janák, Miko 

22. 4. 2017 

„BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ 

DNI“ 

Hlavné námestie  - pódium 

10 ţiakov pedagóg: Chrappa,Štefániková,Kiráľová 

 

22. 4. 2017 

„BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ 

DNI“- 

SLÁČIKOVÝ SÚBOR 

STRIEBORNÉ STRUNY SO 

SÓLISTAMI  

Zrkadlová sieň Primaciálneho 

paláca 

17 ţiakov pedagógovia: Heribanová, Bubeníčková, 

Sawicz, Miko 

22. 4. 2017 

„BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ 

DNI“ 

Stánok ZUŠ na Hlavnom námestí 

 pedagógovia:Čierniková, Kuzmová a určení 

ped. HO 

22. 4. 2017 

„BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ 

DNI“ 

Výstava prác ţiakov VO 

v autobuse na Hviezdoslavovom 

námestí 

13 ţiakov pedagógovia: Kuzmová, Čierniková 

15.5.2017 

FESTIVAL DNI MLOŠA 

RUPPELDTA- 

KONCERT VÍŤAZOV 

SÚŤAŢE  
Zrkadlová sieň PP 

1 ţiak pedagóg: Orem 
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23.5.2017 

VYSTÚPENIE V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŢĎ“,  
Teplická ul. 

4 ţiaci pedagóg: Janák, Székelyová, Ţišková 

 

26.5.2017 

VÝSTAVA PRÁC ŢIAKOV 

VO NA ZASADNUTÍ 

POSLANCOV MZ  

Zrkadlová sieň PP 

19 ţiakov pedagógovia VO: Čierniková, Kuzmová, 

Macková 

 

 

SEMINÁRE PRE PEDAGÓGOV A INÉ AKTIVITY 

Dátum, miesto konania Názov aktivity Zúčastnení pedagógovia 

27. 10. 2016  

ZUŠ Vrbenského  

 

Husľový seminár s Danielom 

Karvayom 

Heribanová 

14.3.2017 

 ZUŠ Vrbenského  

 

Seminár pre pedagógov hry 

na klavíri s prof. Danielom 

Buranovským 

Grečová Brejková, 

Kohútková 

19. – 20.6. 2017 

Konzervatórium 

Seminár pri príleţitosti 42. 

gitarového festivalu 

J.K.Mertza 

Hnat, Szekelyová 

25.3.2017 

Deň otvorených dverí VŠMU 

Ţiaci: Gečevský, Kelešiová Malatinský, Kohútková 

 

 

3.5.2017 

Klavírna Senica 

Klavírna súťaţ Malatinský – člen poroty 

5.5.2017 

Klavírna súťaţná prehliadka 

Sládkovičovo 

Klavírna súťaţ Kohútek, Malatinský-

predsedovia 2 porôt 

23.- 25.8.2017 

Dvorana VŠMU Zochova, BA 

Seminár pre pedagógov hry 

na klavíri 

Hatríková 
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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
 

 

Koncertné turné 

sláčikového 

súboru 

„Strieborné 

struny“ vo 

Francúzsku 

Odborná umelecká príprava ţiakov pod 

vedením dirigenta, motivácia ţiakov, 

prezentácia a reprezentácia Bratislavy a SR v 

zahraničí, 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 

 

september 

   2016 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Koncertné turné 

sláčikového 

súboru 

„Strieborné 

struny“ v 

Austrálii 

Odborná umelecká príprava ţiakov pod 

vedením dirigenta, motivácia ţiakov, 

prezentácia a reprezentácia Bratislavy a SR v 

zahraničí, 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 

 

november – 

december 

2016 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Koncertná 

prehliadka 

ţiakov 

bratislavských 

ZUŠ v hre na 

keyboarde,  

14. 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. 

15. 3. 2017 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Školská súťaţ 

v hre na 

dychových 

nástrojoch, 

10. 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. 

16. 3. 2017 
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Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 Koncertná 

prehliadka 

dţezovej, 

populárnej 

a filmovej hudby 

v hre na klavíri, 

3. ročník 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 

prípravy ţiakov s pedagógmi bratislavských 

ZUŠ a Bratislavského kraja 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. 

4.4.2017 
Z

U
Š

 H
á
lk

o
v
a
 

5
6
 

Školská súťaţ 

v predmete 

Hudobná náuka 

DO-RE-MI, 

3. ročník 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 

prípravy ţiakov, vzájomná výmena skúseností 

medzi kolegami, širší záber a záujem o prácu 

v predmete hudobná náuka, motivácia ţiakov 

Cieľová skupina: ţiaci I.stupňa umeleckého 

vzdelávania na ZUŠ 

5.4.2017 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Školská súťaţ 

v hre na klavíri, 

2. ročník 

 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 

prípravy ţiakov, vzájomná výmena skúseností 

medzi kolegami, širší záber a záujem o prácu 

v iných triedach klavírneho oddelenia, 

motivácia ţiakov, verejná prezentácia 

Cieľová skupina: ţiaci I.stupňa umeleckého 

vzdelávania na ZUŠ 

26.4.2017 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Spevácka súťaţ 

ţiakov 

bratislavských 

ZUŠ a ZUŠ 

Bratislavského 

kraja aj 

s celoslovenskou 

účasťou „Hľadá 

sa muzikálová 

hviezda“,  

13. ročník 

 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej ZUŠ 

Hálkova 56jprípravy 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 

03.06.2017 
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5 VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU    

            ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 

 

 

V dňoch od 12. decembra do 13. decembra 2016 prebehla  v ZUŠ Hálkova 56  štátna školská 

inšpekcia. V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 1049/2016-2017 ju vykonali Mgr. 

Eva Poláková ( školská inšpektorka ) a Mgr. Zuzana Eretová ( školská inšpektorka ). 

Predmetom inšpekcie bol stav základného a odporúčaného materiálno-technického 

a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole. 

Kontrolovaným subjektom bola ZUŠ Hálkova a jej elokované pracovisko Základná škola 

s Materskou školou Česká 10. 

Pozitívnym zistením v ZUŠ bolo zabezpečenie priestorových podmienok v HO, LDO 

a prevaţne aj vo VO. Materiálno-technické vybavenie školy bolo v značnej miere dodrţané. 

Nedostatkom boli neúplné priestory vo VO, chýbajúci výukový softvér v HO, zrkadlo pre 

spevákov na elokovanom pracovisku, podloţky pre ţiakov v TO a kovové tanečné tyče, 

počítače vo VO, LDO a v elokovanom pracovisku pre predmet hudobná náuka. 

Opatrenia: v lehote do 17.2. 2017 prijať konkrétne opatrenia na odstránenie niektorých 

nedostatkov týkajúcich sa nezabezpečenia úplných priestorov vo VO, chýbajúceho 

edukačného softvéru, zrkadlá pre vyučovanie spevu a PC s reproduktormi pre skupinu pre 

predmet hudobná náuka v elokovanom pracovisku, drevené  tanečné tyče, cvičebné podloţky, 

stoly a lavice s PC vo VO a LDO a predloţiť inšpekčnému centru do 1.9.2017. 

Doposiaľ ZUŠ Hálkova zabezpečila nákup  2 PC počítačov, 15 ks cvičebných podloţiek do 

TO, nákup lavíc a stolov pre skupinu v predmete hudobná náuka a chýbajúce zrkadlá. 
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6 VÝSLEDKY  FINANČNEJ A EKONOMICKEJ KONTROLY, VYKONANEJ 

ÚTVAROM MESTSKÉHO KONTROLÓRA HL. M. SR BRATISLAVY V ZUŠ 

 

 

 

V školskom roku 2016 / 2017 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila finančná a ekonomická 

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.  

Výhodou  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.  

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.  

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.. 

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)  

-  klimatizáciu do tanečnej sály  

-  nákup výpočtovej techniky 

-  vybavenie tried novými hudobnými nástrojmi a nábytkom 

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. Zabezpečili sme a namontovali na škole 

bezpečnostné signalizačné zariadenie s telefonickým prepojením na zodpovedné osoby. 

V školskom roku 2014 /15 sa nám podarilo za finančnej pomoci Zdruţenia rodičov pri ZUŠ 

zabezpečiť dlhodobo plánované klimatizačné zariadenie do koncertnej sály.  

V školskom roku 2015/16 sme pripravili novú klavírnu triedu, do ktorej sme nasťahovali 

koncertné krídlo darované finančnou skupinou PENTA v hodnote 22 900,- eur; uskutočnili 

sme čiastočnú úpravu gitarovej triedy, vytvorili sme pre zamestnancov kuchynku v menších 

priestoroch školy a čiastočné úpravy a údrţbu staršieho školského nábytku. 

V šk.r. 2016/17 sme uskutočnili generálku 2 klavírnych krídiel, uskutočnila sa 

rozsiahlejšia oprava kanalizácie v prízemí školy. 
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8 FINANČNÉ A HMOTNÉ  ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI ŠKOLY V ROKU 2016 

 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 684 142,- eur 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :75 923,50 ,-  eur 

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   

4. Finančné prostriedky získané od rodičov a z 2% z daní - stav na účte ZRŠ 

k septembru 2016 :15 645,58,- 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 2016 / 2017 sme sa snaţili postupovať podľa určených cieľov a plniť 

ich v rámci celého obdobia.  

 

V septembri 2016 sa uskutočnilo koncertné turné sláčikového súboru Strieborné struny 

vo Francúzsku – Paríţ. Mladí hudobníci zo sláčikového súboru STRIEBORNÉ STRUNY 

v dňoch od 17. septembra do 20. septembra 2016 absolvovali plánovanú zahraničnú cestu 

do Paríţa, na ktorej úspešne zabsolvovali a učinkovali na dva koncertoch. V nedeľu 

18.9.2016 o 10.00 účinkovali na svätej omši a o 15.30 hod.  vystúpili v tom istom chráme 

Église de la Madeleine s hodinovým koncertom pred typickým paríţskym publikom – ľuďmi 

z celého sveta, Paríţanmi, cestovateľmi či turistami, keďţe chrám je obľúbenou turistickou 

destináciou. Pre súbor  bol dlho nacvičovaný prednes širokého repertoáru - od klasiky a 

baroka aţ po súčasnú hudbu skutočným záţitkom, ale záţitkom bola aj odozva publika, ktoré 

v chráme pribúdalo kaţdou minútou. Takéto meniace sa - dynamické, alebo „tekuté“ 

publikum bolo prívetivou a nezabudnuteľnou odozvou na krásne tóny, majstrovstvo hry na 

hudobných nástrojov a celkovú kompozíciu bratislavských sláčikov v Paríţi. Podľa 

niektorých odhadov, na koncerte bolo v istom okamihu v chráme pribliţne 1000 ľudí, čím 

septembroví „Paríţania“ vytvorili súboru doteraz najväčšie publikum. Hlavný koncert sa 

odohral pri príleţitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie a k výročiu vzniku Slovenskej 

katolíckej misie v Paríţi. Sláčikový súbor bol srdečne prijatý na oboch vystúpeniach zo strany 

Paríţanov aj mnohých slovenských emigrantov.  

V dňoch od 30. novembra  do 14. decembra 2016 sláčikový súbor Strieborné struny pri 

Základnej umeleckej škole Hálkova 56 v Bratislave pod vedením Mgr. art. Aleny 

Heribanovej, uskutočnil koncertné turné v Austrálii. Odohral tri adventné koncerty pre 

slovenské komunity v troch austrálskych mestách - Sydney, Adelaide a Melbourne. Okrem 

troch verejných koncertov pre slovenské komunity vystupovali členovia na koncerte pre 

ţiakov a pedagógov Česko - slovenskej školy v Sydney a pre súkromnú katolícku školu Saint 

Gregory the Great v Melbourne. Súbor sa  podielal svojou  hudobnou produkciou aj na dvoch 

slovenských bohosluţbách  v Sydney a Melbourne. Pre ţiakov a absolventov ZUŠ Hálkova v 

Bratislave bolo koncertovanie v Austrálii veľkou cťou a svojim koncertným turné  

reprezentovali nielen školu, hlavné mesto SR Bratislavu, ale i Slovensko ďaleko v zahraničí.  

 

Úspešne sme uskutočnili 14. ročník Koncertnej prehliadky ţiakov bratislavských ZUŠ 

v hre na keyboarde . 

 

13. ročník speváckej súťaţe ţiakov bratislavských ZUŠ a ZUŠ Bratislavského kraja pod 

názvom „Hľadá sa muzikálová hviezda“ sa konal 3. júna  2017. Do  súťaţe sa prihlásilo 51 

súťaţiacich z 19 škôl z celého Slovenska ( okrem bratislavských ZUŠ aj Bernolákovo, 

Galanta, Handlová, Ivanka pri Dunaji, Košice,  Levice, Malacky, Nové Zámky, Prievidza, 

Prešov, Senica a Šurany). 
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Na príprave, organizácii a hladkom priebehu súťaţe sa podieľali všetci pedagógovia 

speváckeho oddelenia, spolu s ďalšími pedagógmi ZUŠ Hálkova. Súťaţiaci a organizátori 

mali zabezpečený obed v neďalekom reštauračnom zariadení. 

 

Odbornú porotu tvorili: 

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

Členovia:    Dárius Kočí - (činoherný a muzikálový herec , člen NS ) 

                      Mgr. art. Lukáš Pavlásek - (činoherný a muzikálový herec , člen NS ) 

 

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 bolo odovzdávanie diplomov a  vecných cien, ktoré zabezpečili 

organizátori súťaţe. 

 

 

VÝSLEDKY SPEVÁCKEJ SÚŤAŢE  

HĽADÁ SA MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA 2017 

 

  

 

 
1. kategória 

  umiestn. súťažiaci škola učiteľ 

1.  Lenka BERKEŠOVÁ ZUŠ Levice Mgr. A. Michňová 

 

Sharon ŠTEFÁNIKOVÁ ZUŠ Šurany Mgr. K. Pobočíková 

2.  Diana ĎURICOVÁ ZUŠ Ivanka  pri Dunaji Mgr. I. Ecetová 

 

Richard FILKA La Musica, BA Bc. J. Škultéty 

3.  Patrícia SIKYTOVÁ ZUŠ Ivanka  pri Dunaji Mgr. I. Ecetová 

 

Simona TOMÍKOVÁ 

SZUŠ Xoana, 

Prievidza Z. Mendelová, Dis.art. 

ČU Lucia HLUCHÁ ZUŠ Senica Mgr. A  Praskačová 

    
2. kategória 

  umiestn. súťažiaci škola učiteľ 

1.  Sarah TÓTHOVÁ ZUŠ Levice Mgr. Angela Michňová 

2.  Barbora ČIERNIKOVÁ ZUŠ Exnárova, BA Mgr. I. Ecetová 

 

Klára MIŠČÍKOVÁ SZUŠ GRIMMY, Prešov A. Kónya 

3.  Andrea GAJDOŠOVÁ ZUŠ Bernolákovo T. Svoboda, Dis.art. 

 

Katarína SADLOŇOVÁ ZUŠ Senica Mgr. A. Praskačová 

ČU Tamara MADEJOVÁ ZUŠ Exnárova, BA Bc. D. Dudinská 

 

Branislav MALINA Sekule L. Malinová 

 

Viktor SKATULLA ZUŠ Hálkova 56, BA A. Štefániková 
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3.A kategória 

  umiestn. súťažiaci škola učiteľ 

1.  Rebecca ABRMAN ZUŠ Exnárova, BA Mgr.art. M. Eliášová 

 

Simona 

AUGUSTOVIČOVÁ ZUŠ Hálkova 56, BA A. Štefániková 

2.  Naďa PUŠKEĽOVÁ ZUŠ Galanta M. Szökeová, Dis. art. 

3.  Alexandra ČARSKÁ ZUŠ Exnárova, BA Mgr. I. Ecetová 

     

 

3.B kategória 

  umiestn. súťažiaci škola učiteľ 

1.  Slavomír DOBROTKA ZUŠ Galanta K. Mišovič, Dis. art. 

2.  Robert MIGLIERINI ZUŠ Sklenárova, BA H. Mixtajová 

    
4. kategória 

  umiestn. súťažiaci škola učiteľ 

1.  Natália FRATRIČOVÁ ZUŠ Istrijská, BA Mgr. art. M. Rychlová 

2.  Tatiana DVORSKÁ ZUŠSenica Mgr. A  Praskačová 

3.  Hannah Mae BRIGHTON ZUŠ Sklenárova, BA H. Mixtajová 

 
Viera PIXOVÁ ZUŠ Hálkova 56, BA A. Štefániková 

 

 

Školské súťaţe v hre na drevených dychových nástrojoch, na klavíri 

a v predmete hudobná náuka  splnili opäť svoje očakávania a výsledky. 

 

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. 

 

S odborným  rastom  pedagogických zamestnancov súvisí účasť na odborných seminároch, 

školeniach v rámci kontinuálneho vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie. Uskutočnili sme 

ku Dňu učiteľov Koncert pedagógov,  a recitály absolventov HO, ktoré majú veľký ohlas 

u širokej verejnosti a vysokú umeleckú úroveň. 

 

V oblasti skvalitnenia materiálno-technického zabezpečenia školy  vychádzame z moţnosti 

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

V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY VZDELÁVANIA 

ZLEPŠIŤ VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ 

 

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); 

    Väčšia rekonštrukcia kanalizácie v auguste 

2017. 

   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 školských  súťaţí v hre na 

    dychových nástrojoch, klavíri a v predmete      

    hudobná náuka; 

   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 umeleckou školou  

v  Prahe; 

 Spolupráca s inými inštitúciami  (Mestská časť 

SLABÉ STRÁNKY 

 

    Nedostačujúca vybavenosť učebných 

pomôcok  v niektorých predmetoch  (VO, TO, 

HN) 

    Zastarané vybavenie tried (starý nábytok, 

poškodené interiérové dvere, staré radiátory; 

    Plne obsadené všetky priestory školy, 

limitovanie prijatia ţiakov; 

    Nedostačujúce odhlučnenie tried; 

 

NÁVRHY OPATRENÍ 

 

    Moţnosť riešenia všetkých slabých stránok sa 

odvíja najmä od moţnosti financovania; 

    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 

v ZUŠ; 

     Postupné opravy klavírov vo všetkých 

triedach; 

     Rekonštrukcia priestorov v prízemí školy; 
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Bratislava - Nové Mesto, kluby dôchodcov, 

ZŠ s MŠ Česká, Konzervatórium v Bratislave, 

Cirkevné konzervatórium  v Bratislave, 

Hlavné mesto SR Bratislava, Pedagogická 

fakulta UK, AUHS, VŠMU); 

    Spolupráca so zdruţením rodičov na výbornej 

úrovni ; 

     Zdruţenie rodičov je poberateľom 2 % z daní, 

z týchto finančných prostriedkov pomáha 

a zabezpečuje významné zájazdy sláčikového 

súboru v zahraničí; 

    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, C. Kassai , 

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

Gráffová, V. Patejdl, B. Filan, P. Makranský , 

P. Bodnár,R Rikkon, L.Pavlásek, D.Koči ); 

   Spolupráca s médiami (Televízia - Nové 

  Mesto,   RTVS, Televízia Markíza) 

 - Zavedenie klimatizácie v koncertnej sále; 

 - Zavedenie bezpečnostnej signalizácie   

   v budove školy; 

-Generálka 2 koncertných krídiel 

 

PRÍLEŢITOSTI 

 

    Modernizácia a postupné dopĺňanie vybavenia 

tried; 

     Materiálno-technického zabezpečenia školy; 

    Nadviazanie kontaktov s novými druţobnými 

školami; 

    Získavanie finančných prostriedkov z grantov 

  a od sponzorov; 

   Tvorba a participácia na projektoch; 

    Medializácia a zviditeľňovanie školy; 

    Prezentácie v rámci výročí  zaloţenia školy; 

RIZIKÁ 

 

   Nízke finančné ohodnotenie pedagogických    

zamestnancov; 

   Nedokonalosť zákona 317 / 2009 a jeho 

 dopad v praxi ( zaradenie absolventov   

 konzervatórií do 8. platovej triedy, atď. ); 

   Slabá akceptácia ZUŠ zo strany vládnych 

    predstaviteľov; 

   Nízka kultúrna vyspelosť širokej verejnosti 

    a ignorovanie podpory umeleckého     

    vzdelávania a umenia ako takého; 

 

 

 

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 2016 / 2017 boli na stredné  a vysoké školy umeleckého zamerania  prijatí: 

 

Simona Augustovičová – Konzervatórium v Bratislave 

         pedagóg: Anna Štefániková 

 

Marianna Kováčová – Škola úţitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava 

                                       pedagóg: Mgr. Silvia Čierniková 

 

Simona Krabáčová – Súkromná umelecká škola dizajnu, Bratislava   

                                  pedagóg: Mgr. Lívia Macková 
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Simona Krabáčová - Škola úţitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava 

                                  pedagóg: Mgr. Lívia Macková 

 

 

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, Zuzana Šveda  a iní). 

 

 

V školskom roku 2016/17 udelila riaditeľka školy 4 ocenenia najlepšieho absolventa školy: 

  

Simone Jexovej – hra na priečnej flaute , pedagóg: Mgr. art. Ingrid Bubeníčková 

 

Simone Augustovičovej – spev , pedagóg: Anna Štefániková 

 

Marianne Kováčovej – výtvarný odbor, pedagóg: Mgr. Silvia Čierniková 

 

Márii Mikloškovej – literárno-dramatický odbor, pedagóg: Mgr.art.Helena Adamovičová 
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11 ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE 

 

11.1 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

V školskom roku 2016 / 2017 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.  

V tejto súvislosti patrí veľké poďakovanie pani  Ing. Janke Farkašovej, členke výboru ZRŠ 

a podpredsedníčke rady školy, za mimoriadne aktívnu činnosť, pomoc pri získavaní 2 % 

z daní na účet zdruţenia rodičov, za obetavú prácu pri organizovaní zájazdov, vystúpení a 

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

Aleny Heribanovej nahral CD nosiče, sa zúčastnil  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 2016 / 17 sa uskutočnilo aj koncertné turné 

sláčikového súboru Strieborné struny vo Francúzsku a v Austrálii. 

Spolupráca s právnickými osobami  

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

dobe vôbec jednoduché. Z Nadácie Tatra banky – Grantový program - Zamestnanecký 

program Dobré srdce 2017, škola získala 2 sponzorské príspevky na generálnu opravu dvoch 

klavírnych krídiel  400,-  a  350,- eur. ( vybavuje Mgr. Barbora Kohútková, PhD. ) 

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 „Bratislavské mestské dni“ 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. 

 Ţiaci a pedagógovia výtvarného odboru pravidelne vystavujú v Justiho sieni Primaciálneho 

paláca a na zasadnutiach poslancov MZ v predsálí  Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca. 

 

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.  
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Iná spolupráca  

V školskom roku 2016/ 2017 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, 

STV, Regionálna televízia – Nové Mesto, Slovenský rozhlas, Učiteľské noviny, Twin City 

Journal, Hlas Nového Mesta. 

 

Spolupracujeme s druţobnou školou: ZUŠ Praha, Biskupská 1 
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„Klasická hudba nás nesie bližšie k nebu. 

 Dáva nám precítiť krásu storočí, 

 unáša nás do výšok, odkiaľ vidno všetko. 

 Necháva nazrieť do hlbín našich duší 

 a cez naše obnažené srdcia ukazuje ich krehkosť. 

 Učí nás trpezlivosti a pokore, 

 aby s rozprestretými krídlami prebúdzala chuť ísť ďalej 

 v darovaní radosti.“ 

 

 
 

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na výchovno – vyučovacom procese 

a výborných výsledkoch našej školy v školskom roku 2016/2017, najmä 

pedagógom a ţiakom, nepedagogickým zamestnancom, zriaďovateľovi 

našej školy, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, najmä oddeleniu 

školstva , kultúry a športu a finančnému oddeleniu, rade školy a v 

neposlednom rade Zdruţeniu rodičov pri ZUŠ Hálkova 56. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 21. septembra 2017 

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 2014-2018. 

3. Komplexné vyhodnotenie činnosti školy, školského zariadenia, pedagógov 

a zamestnancov, predmetových komisií v školskom roku 2016/2017. 

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

5. Plán práce školy na školský rok 2016/2017. 

6. Školský vzdelávací program na školský rok 2016 / 2017 . 


