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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: 2019 - 2024 

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 zložení: 

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

     Mgr. Silvia Čierniková 

zvolení zástupcovia  za  rodičov : Mgr. Alžbeta Bajtayová  

     PharmDR. Zuzana Kiliánová, PhD. 

     Ing. Katarína Rumanovičová 

 Ing. Marián Stolárik  

zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov: Klaudia Fehérová 

delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa :   Ing. Silvia Švecová, PhD. 

                     Ing. Erika Pisarčíková 

                     Ing. Katarína Šebejová, PhD. 

                     Mgr.František Poul 

V šk. r. 2018/ 2019 RŠ zasadala raz  a prebehli  dve elektronické hlasovania. 

RŠ sa vyjadrovala k základným bodom programu: 

    .    15.2.2019 výberové konanie na riaditeľa školy 

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

v šk.r.2017 /2018 

 Správa o výsledkoch hospodárenia školy v r. 2018 

 Návrh rozpočtu na rok 2018 

 Stav počtu žiakov k štatistickému zberu  (september 2018) 

 Čiastočná úhrada nákladov za štúdium za 1. polrok 2018  

 Plán práce na šk. r. 2018 /2019 

 Návrh a schválenie Školského vzdelávacieho programu na šk r. 2018 / 2019 

 Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  

výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 

 Spolupráca pri organizovaní školských súťaží a prehliadok. 

mailto:zus-riaditelka@stonline.sk
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 Spolupráca pri organizovaní koncertného turné  sláčikového súboru Strieborné struny v USA   

      a Kanade. 

 Príprava školského roka 2018 /2019   

 

1.4 Iné poradné orgány riaditeľa školy 

Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2018 / 2019 celkom  8 krát v termínoch -  

3.9.2018, 21.9.2018, 21.11.2018, 23.1.2019, 27.3.2019, 24.4.2019, 22.5.2019,19.6.2019 

Základnými témami rokovaní boli:  

 schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými a organizačnými 

dokumentmi  

 organizácia školského roka 

 plán práce na školský rok 2018/2019 a jeho plnenie 

 príprava  a organizácia súťaží, ktoré organizuje ZUŠ Hálkova 

 príprava a organizácia koncertného turné sláčikového súboru Strieborné struny   

      v USA a Kanade. 

 rozdelenie pracovných úloh 

 vyhodnotenia 

 konferencie 

 informácie rôzneho charakteru v oblasti školstva a legislatívy 

 rôzne 

 

Umelecká rada zasadala  v školskom roku 4 krát, 

v termínoch- 21.9.2018, 21.11. 2018, 24.4.2019, 22.5.2019.  

 vyjadrovala sa k aktuálnymi a dôležitým témam vyučovacieho procesu 

 riešila otázky umeleckej prezentácie absolventov  a ostatných žiakov školy 

 riešila požiadavky vyplývajúce z bežného vyučovacieho procesu na škole 

 vyjadrovala sa k príprave a organizácii koncertného turné sláčikového súboru 

 Strieborné struny v USA A Kanade 

 vyjadrovala sa k návrhom pripravovaných recitálov žiakov HO  

 rôzne 

 

Predmetové komisie 

Na ZUŠ Hálkova 56 v školskom roku 2018 / 2019 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 dôležitosti  svoje individuálne a špecifické úlohy v rámci  oddelení 
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2 ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY  

 

2.1 Počty žiakov 

a)Tabuľka  žiaci ZUŠ k 30.06.2019 

Údaje o počte žiakov k 30.06.2019 
 

Údaje o počte žiakov k 
30.06.2019 /žiak je len raz 

započítaný/ 

z toho žiakov v jednotlivých 
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Počet žiakov 
spolu 

16 147 46 443 0 652 
 

   409 202          611 
 

b) Tabuľka  žiaci, absolventi, noví žiaci ZUŠ  

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2019   
 

Údaje o počte absolventoch 
k 30.06.2019 absolvent je len 

raz započítaný/ 

z toho žiakov v jednotlivých 

Počet 
žiakov 
spolu   

 odboroch 
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Počet žiakov 
spolu   

5 24 5 54 0 88 
 

51 34 85 
 

c) Tabuľka  žiaci, absolventi, noví žiaci ZUŠ  
Údaje o počte nových žiakoch k 
15.09.2018   

 
Údaje o počte nových žiakoch 

k 15.09.2018 /je len raz 
započítaný/ 

z toho žiakov v jednotlivých 

Počet 
žiakov 
spolu   

 odboroch 
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Počet žiakov 
spolu    

4 32 112 102 0 150 
 

96 48 144 
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2.2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie  

d)Tabuľka:  Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

Výsledky hodnotenia v šk. roku 2018/2019 

hodnotenie január jún 

prospeli s vyznamenaním 522 524 

prospeli   72 57 

neprospeli 4 4 

neklasifikovaní 2 14 
 

Komentár: 

V základnej umeleckej škole prevažuje vlastný záujem žiakov umelecky sa vzdelávať. 

Vychádzame z individuálnych predpokladov a daností žiakov a  tomu zodpovedajú aj 

výsledky hodnotenia .  

Žiaka 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 žiaci 

hodnotení.  

Neklasifikovaní  boli v školskom roku 2018 / 2019  tí, ktorí na vlastnú žiadosť zo zdravotných 

alebo iných vážnych dôvodov prerušili štúdium alebo sa zúčastnia opravnej skúšky 

z hudobnej náuky do 15. 9. 2019. 

 

 

2.3 Novozaložené ( zrušené ) študijné učebné odbory a ich zameranie  

(novozaložené oddelenia, záujmové útvary) v školskom roku 2018 /2019 

Komentár: 

V školskom roku 2018 / 2019 neboli zrušené a nevznikli nové študijné učebné odbory. 

Vyučovací proces prebiehal v študijných odboroch ako v predchádzajúcom školskom roku. 
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3 PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY 
 

 

e)Tabuľka : Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15. 09. 2018 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

Fyzický  počet 
Prepočítaný 
počet v % Fyzický  počet 

Prepočítaný 
 počet v % 

41 35,67  5 3,88 
 

3.1 Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2018 

Komentár: 

V školskom roku 2017 / 2018 bol  stav k júnu 2018  -  41  pedagogických zamestnancov. 

V školskom roku 2018 / 2019 bol  stav k júnu 2019  -  41 pedagogických zamestnancov. 

 

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 0 2 0 0 0 2 0 1 
 

 

3.4 Mimoriadne  ocenenia PZ ZUŠ 

Komentár: 

V školskom roku 2018 / 2019 neboli udelené žiadne mimoriadne ocenenia. 

 

3.5 Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 

podujatiach 

Naši žiaci a pedagógovia sa v školskom roku 2018/ 2019 zapojili a zúčastnili sa na mnohých 

súťažiach medzinárodného a  celoštátneho charakteru. Podrobné vyhodnotenie je uvedené 

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

 

 

 

 

     

 



6 

 

Najvýznamnejšie  podujatia  a momenty v šk. r. 2018 / 2019:  

 
-   Reprezentácia ZUŠ,  hlavného mesta SR  a  Slovenska  na  koncertnom       

    turné  sláčikového súboru  v USA a Kanade ( september 2018 ) ; 

 

 
 

-   Uskutočnenie 15. ročníka  speváckej  súťaže  Hľadá  sa  muzikálová    

    hviezda s celoslovenskou  účasťou; ( jún 2019 ) 
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-   Realizácia 16. ročníka koncertnej  keyboardovej  prehliadky  pre žiakov  

     bratislavských  ZUŠ ;( marec 2019 ) 

 
-   Uskutočnenie 4. ročníka Koncertnej prehliadky džezovej, populárnej  

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

    Bratislavského kraja;( apríl 2019) 
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4 AKTIVITY ŠKOLY 
 

4.1 Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola v školskom roku 2018/2019,  ich 

vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov 

 

Názov aktivity školy Počet účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

TRIEDNE KONCERTY 28 koncertov 

210 žiakov 

Žiaci predviedli veľmi kvalitné aj 

priemerné výkony, spokojnosť rodičov, 

komunikácia pedagóga - rodiča, 

odbúravanie trémy u žiakov, 

oboznamovanie sa s repertoárom 

a výkonmi spolužiakov, motivácia 

k lepším výkonom 

INTERNÉ KONCERTY 

 

 

 

 

 

 

 20 koncertov 

 275 žiakov 

Žiaci predviedli veľmi kvalitné aj 

priemerné výkony, spokojnosť rodičov, 

komunikácia pedagóga  -rodiča, 

odbúravanie trémy u žiakov, 

oboznamovanie sa s repertoárom 

a výkonmi spolužiakov, motivácia 

k lepším výkonom. 

  

VEREJNÉ KONCERTY 

13. 11. 2018- 

GALAKONCERT 

MLADÝCH 

TALENTOV ZUŠ 

S RICHARDOM 

RIKKONOM 

Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca 

2 žiačky Pedagóg: Štefániková 

Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

žiakom . Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané riaditeľom a  členmi 

umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou a zástupcami zriaďovateľa 

14. 11. 2018 – 

KONCERTNÁ SIEŇ 

SLOVENSKEJ 

FILHARMÓNIE, 

CYKLUS 

KONCERTOV 

JUNIOR; 

SYMFONICKÝ 

ORCHESTER 

A SPEVÁCKY ZBOR 

BRATISLAVSKÝCH 

ZUŠ 

12 žiakov Pedagógovia: Plesníková, Bučková, 

Košický 

Prezentácia žiakov a pedagógov 

bratislavských ZUŠ  pred rodičmi, žiakmi, 

pedagógmi iných odborov a ostatnou 

verejnosťou. Výmena skúseností 

a repertoáru pedagógov a žiakov ZUŠ. 

predviedli pred rodičmi a širokou 

verejnosťou veľmi kvalitné výkony 

 

27. 11. 2018- KONCERT 

SUCHOŇ U  

CIKKERA“, Múzeum J. 

Cikkera, Fialkové údolie 

8 žiakov Pedagógovia:Kohútek, Brejková, 

Hatríková,Malatinský, Kohútková, umel. 

prednes LDO, Adamovičová,- spoločný 

koncert bratislavských ZUŠ. 
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6. 12.2018 -VIANOČNÝ 

BAZÁR VO 

 

 

23 žiakov Pedagógovia: Kuzmová, Čierniková 

 

3. 12. 2018- VEREJNÉ 

ADVENTNÉ 

VYSTÚPENIE  

ŽIAKOV TO, LDO, 

HO-  

Kultúrny dom Nivy  

55 žiakov Pedagóg: Bicáková, Adamovičová, 

Žišková, Štefániková, zvuk: Sawicz, 

Kocán, Čermák 

Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

žiakom . Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané riaditeľom a  členmi 

umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou a zástupcami zriaďovateľa. 

 

13. 12. 2018- KONCERT 

ŽIAKOV HO „NA 

LUCIU“-  

Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca 

 

 

 

 

 

 

 

72 žiakov Pedagóg: Hnat, Hnat 

Jókaiová,Székelyová, Hatríková, Košický, 

Plesníková, Sárközi, Hambeis,Malatinský, 

Bubeníček, Štefániková, Janíčková, 

Zlatohlávková, Kohútek, Orem, 

Bubeníčková, Kohútková, Sawicz, 

Kiráľová, 

Korepetície:Maskalíková, Miko, 

Malatinský, spolupráca pp. uč. 

Bložonová,Janák, Sawicz, Bučková  

 Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou  

10. 12. 2018- KONCERT 

ŽIAKOV HO - 

„ROCKOVÉ 

VIANOCE“- 

Koncertná sála školy 

 

 

38 žiakov Pedagóg: Kiráľová, Sawicz, Hnat,  

Kollárová 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou 

16. 12. 2018-

VIANOČNÝ 

KONCERT S HILARIS 

CHAMBERS 

ORCHESTRA  

Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca 

 

 

3 žiačky Pedagóg: Kiráľová  

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou 
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19. 12. 2018- KONCERT 

ŽIAKOV HO - 

„UŽ SÚ TU 

VIANOCE“-  

Koncertná sála školy 

 

 

 

 

 

 

69 žiakov Pedagóg: Heribanová, Štefániková, 

Kohútková, Kocán, Brejková, Bložonová, 

Kollárová,Košický, Hambeis, Janák, 

Hatríková, Chrappa, Brejková,  

klav. sprievod: p. Miko,Korobová, 

Maskalíková 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou  

19. a 20. 2. 2019 - 

FAŠIANGOVÉ 

KONCERTY  

Koncertná sála školy 

 

 

25 žiakov Pedagógovia:Bložonová, Mozolíková, 

Kollárová, Isteníková, Hnat, Janíčková, 

Michalovič, Heribanová,Kiráľová, 

Bubeníčková, Štefániková, Zlatohlávková, 

Hambeis. Košický, Bubeníček, Janák, 

Malatinský 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou 

13. 3. 2019 

16. KONCERTNÁ 

PREHLIADKA  

ŽIAKOV 

BRATISLAVSKÝCH 

ZUŠ  V HRE NA 

KEYBOARDE 

Koncertná sála školy  

21 žiakov- 

ZUŠ Hálkova 

ZUŠ Karloveská 

ZUŠ Sklenárova 

ZUŠ Vrbenského 

ZUŠ Batkova 

Pedagóg: Čermák, Isteníková. 

Spolupráca: Kiráľová, Janák, Bložonová 

Prezentácia žiakov a pedagógov 

bratislavských ZUŠ  pred rodičmi, žiakmi, 

pedagógmi iných odborov a ostatnou 

verejnosťou. Výmena skúseností 

a repertoáru pedagógov a žiakov ZUŠ. 

Motivácia k lepším výkonom v ďalšom 

štúdiu. 

20. 3. 2019 

KONCERT Z TVORBY 

SLOVENSKÝCH 

SKLADATEĽOV 
Koncertná sála školy 

30 žiakov Pedagógovia: Zlatohlávková, Kohútková, 

Bučková, Michalovič, Kohútek, 

Plesníková, Malatinský,Hatríková, 

Brejková, Chrappa, Košický, Bubeníčková 

Korepetície: Maskalíková, Korobová 

Motivácia žiakov a rodičov k spoznávaniu 

tvorby slovenských skladateľov. 

26. 3. 2019 

 ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ 

V HRE NA 

DYCHOVÝCH 

NÁSTROJOCH 

Koncertná sála školy 

60 žiakov PK dychové nástroje: všetci pedagógovia 

dychového oddelenia 

3. 4. 2019 

ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ 

V HUDOBNEJ NÁUKE 

č.tr. 37 

58 žiakov Pedagógovia: Mintálová, Kiralová, 

Kohutková 
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10.4.2019 

PREHLIADKA 

DŽEZOVEJ, 

POPULÁRNEJ 

A FILMOVEJ HUDBY 

V HRE NA KLAVÍRI 

Hostia: Ladislav 

Fančovič – klavír, Jana 

Dekánková – spev 

Koncertná sála školy 

 

23 žiakov účasť 3 ZUŠ, na koncerte vystúpili žiaci   

pp. uč. Kollárovej, Mozolíkovej, 

Malatinského, Brejkovej, Kohútkovej, 

Štefánikovej- spev; korepetítor :Miko 

Výmena skúseností a repertoáru 

pedagógov a žiakov ZUŠ. 

Motivácia k lepším výkonom v ďalšom 

štúdiu. 

15. 4. 2019- „JARNÝ 

KONCERT“ VEREJNÝ 

KONCERT ŽIAKOV 

HO, 

 Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca 

  

58 žiakov Pedagógovia: Hnat, Heribanová, Brejková, 

Bubeníček, Košický, Janíčková, 

Orem,Plesníková, Sárközi, Kohútek, 

Chrappa,Kohútková, Zlatohlávková,  

Bubeníčková, Kiráľová 

Korepetítori: Maskalíková, Miko; 

Zvuk: Sawicz 

Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

žiakom . Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané riaditeľom a  členmi 

umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou a zástupcami zriaďovateľa. 

 

16. 4. 2019- ŠKOLSKÁ 

SÚŤAŽ V HRE NA 

KLAVÍRI 

Koncertná sála školy 

 

59 žiakov Pedagógovia klavírneho oddelenia 

Motivácia k lepším výkonom v ďalšom 

štúdiu 

17.4.2019 

KONCERT VÍŤAZOV 

ŠKOLSKEJ 

KLAVÍRNEJ SÚŤAŽE 

Koncertná sála školy 

 

15 žiakov Pedagógovia: Hatríková, Kohútková, 

Kohútek, Kollárová, Korobova, 

Mozolíková, Brejková, Malatinský 

 Prezentácia najlepších výkonov. 

Udeľovanie diplomov a vecných cien. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou. 

13. 5. 2019 

ZÁVEREČNÉ 

VYSTÚPENIE ŽIAKOV 

LDO 

 č. 8 trieda  

 

15 žiakov Pedagóg: Žišková 

14. 5. 2019- RECITÁL 

EMMY KILIÁNOVEJ- 

klavír, z triedy Kataríny 

Hatríkovej 

Zichyho palác 

3 žiaci Spoluúčinkovali: Michaela Vrábliková, 

Frederika Červenková 

Pedagógovia:  Plesníková, Žišková 

Korepetície: Maskalíková 

 



12 

 

22. 5. 2019- 

ZÁVEREČNÝ POP 

KONCERT 

ABSOLVENTOV 

Koncertná sála školy 

 

9 žiakov Pedagógovia: Sawicz, Kiráľová, 

Isteníková, Čermák 

 

28. 5. 2019 

„MÔJ PRVÝ 

KONCERT“   

koncert najmladších 

žiakov školy PŠ a 1. roč. 

Pálffyho palác, Zámocká 

ul. , BA 

58 žiakov Pedagógovia: Kohútková, Kollárová, 

Korobova, Hatríková, Sárközi, Hnat 

Jókaiová, Bubeníčková, Štefániková, 

Bložonová, Kiráľová, Bubeníček, Janák, 

Kocán, Isteníková, Mozolíková, Brejková, 

Heribanová, Zlatohlávková, Bučková,  

Korepetície: Kohútková, Kiráľová, Miko, 

Bicie nástroje a zvuk: Sawicz 

  Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga 

so žiakom prípravného štúdia a 1. ročníka. 

Prezentácia najlepších výkonov, ktoré boli 

vybrané členmi umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou. Žiaci predviedli veľmi pekné 

výkony, spokojnosť rodičov, komunikácia 

pedagóga  rodiča, odbúravanie trémy 

u žiakov. 

4.6. -14.6.2019 

VÝSTAVA PRÁC 

ŽIAKOV VO 

KC Vajnorská 

30 žiakov Pedagóg: Čierniková, Kuzmová, 

Moravčíková 

Prezentácia ročníkových a absolventských 

prác VO pred rodičmi a širokou 

verejnosťou. HO-program na vernisáži: 

Žišková, Štefániková 

5.6.2019 

KONCERT ŽIAKOV 

Štúdia pre dospelých HO 

Koncertná sála školy 

 

21 žiakov Pedagógovia: Malatinský, Janák, Sárközi, 

Štefániková, Kohútková, Janíčková, 

Bubeníček, Bložonová,Kocán, Kohútek, 

Čermák, klav. sprievod p. Miko, 

Korobová, Malatinský 

Sprievodné slovo: Kocán 

 

6.6.2019 – VEREJNÉ 

VYSTÚPENIE ŽIAKOV 

TO 

Sála č.8 LDO 

20 žiakov Pedagógovia: Bicáková, Isteníková 

Zvuk: Čermák 

 8. 6. 2019 

15. ROČNÍK 

SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE 

HĽADÁ SA 

MUZIKÁLOVÁ 

HVIEZDA 

Koncertná sála školy 

56 žiakov 

12 ZUŠ 

 zo Slovenska 

2 poroty 

Pedagógovia: Plesníková, Štefániková, 

Chrappa, Kiráľová,Bučková, Kocán, 

Sawicz  

Korepetícia: Maskalíková, Miko 
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11.6.2019- 

KONCERT 

ABSOLVENTOV HO 

Zichyho palác 

15 žiakov Pedagógovia:Kohútková, Kocán, 

Hatríková, Košický, Malatinský, 

Székelyová, Štefániková, Zlatohlávková, 

Plesníková, klav. Sprievod: Maskalíková, 

Kohútek, Korobová 

 

13. 6. 2019 

ZÁVEREČNÉ 

VYSTÚPENIE ŽIAKOV 

LDO 

 č. 8 trieda  

 

18 žiakov Pedagóg: Adamovičová  
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4.2 Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila  

                                                            SÚŤAŽE       

 

Mladí klaviristi 2018- súťaž žiakov ZUŠ na Slovensku, 

MŠ SR a ZUŠ Eugena Suchoňa Batkova 2, Bratislava 
Diana Stupavská účasť  v 7. kategórii, ped. p. Kohútek 

Sophie Jaroščáková  účasť v 3. kategórii, ped. p. Malatinský 

 

21. – 23. 11. 2018- 17. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute 

a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta 2018“, ZUŠ Nižná 

 
zobcová flauta: 

Theodor Šebesta1.miesto v 1.kat., ped. p. uč. Zlatohlávková 

Lara Marko 1. miesto v 2. kat., ped, p. uč. Zlatohlávková 

korepetítor p. uč. Kiráľová 

Barbora Kučerová 2. miesto v 5A kat., ped. p. uč. Košický 

korepetítor p. uč. Maskalíková 

 

Beniakove Chynorany 2018, krajské kolo 20. 11. 2018 V- klub, Bratislava 

celoslovenské kolo 7. – 9. 12. 2018 

1. ž. p. uč. Adamovičová 
Ján Jánošík čestné uznanie, bez postupu- krajské kolo- pedag. p. uč. Adamovičová 

 

„Môj kúsok mesta“2018 - 1. ročník výtvarnej súťaže pre Základné 

umelecké školy v Bratislave, 5- 12 ročných, výtvarný ateliér Devín, MČ 

Devín 
Hanka Roháčková- čestné uznanie v I. kategórii 

Alexandra Strieborná- Cena porotcu v II. kategórii 

Alexandra Zoja Paulovská- 1. miesto v III. kategórii 

Linda Podolinská- 2. miesto v III. kategórii 

Pedagóg: p. uč. Čierniková, otvorenie výstavy dňa 8. 11. 2018 

 

29. 11 – 30 11. 2018- VIOLONČELOVÁ JESEŇ- umelecká súťaž v hre na 

violončele, ZUŠ MODRA, Rada rodičov pri ZUŠ a mesto Modra 
Benjamin Oros- bronzové pásmo v 5. kategórii , ped. p. uč. Janák, korepetítor p. Miko 

 

4. 12. 2018- 5. 12. 2018 10. ročník súťaže základných umeleckých škôl  

„Dni Miloša Ruppeldta“ 

ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
4. 12. 2018- zobcová flauta, drevené a plechové dychové nástroje 

Theodor Šebesta- 1. miesto v I. kat., zobc. flauta, ped. p. uč. Zlatohlávková 

Lara Marko- bez umiestnenia, účasť v II. kat., zobc. flauta, ped. p. uč. Zlatohlávková 

Dorota Benkovičová.čestné uznanie v I. kat., zobc. flauta, ped. p. uč. Zlatohlávková 

Timotej Bajtay- 1. miesto v I. kat.,trúbka, plech. dychová nástroje, ped. p. uč. Bubeníček 

Rudolf Kusý 3. miesto v I. kat., saxafón, drev. dych. nástroje, ped. p. uč. Orem 
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Barbora Kučerová- čestné uznanie  v III. kat., zobc. flauta, ped. p. uč. Košický 

Lea Poláková-  čestné uznanie v II. kat., zobc. flauta, ped. p. uč. Hambeis 

p. uč. Bubeníček, člen poroty, korep. p. Maskalíková, Kiráľová 

5. 12. 2018- sólový klasický spev 

Dominika Macáková účasť v I. kat, ped. p. uč. Plesníková 

Timea Šúryová- bez umiestnenia, účasť v II. kat., ped. p. uč. Štefániková 

Karolína Pavlíčková- účasť v II. kat., ped. p. uč. Bučková 

Michaela Vrábliková- 3.miesto v III. kat., ped. p. uč. Plesníková 

Korepetítor: p. Maskalíková 

 

Diplom ZUŠ Hálkova , Slovenská republika, za účasť na súťaži VO 

„Medzinárodné bienale grafiky datí a mládeže, 21. ročník,  

Toruň. Poľsko 2018 
 

13. 2. 2019...a Slovo bolo u Boha...2019, recitačná súťaž v prednese 

kresťanskej poézie a prózy, krajské kolo, Cirkevná škola, Malacky 
Júlia Semančínová 1. miesto v III. kategórii,  próza ped. p. uč. Adamovičová 

Natália Bakočková 1. miesto v IV. kategórii, próza ped. p. uč. Adamovičová 

Pavlína Vargová      účasť na súťaži 5-6. roč., próza ped. p. uč. Žišková 

 

19. 3. 2019- V. ročník speváckej súťaže v populárnom speve FULLSTAR 

ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok 
Lucia Olejárová zlaté pásmo  v I. kategórii    

Daniela Majerová účasť v III. kategórii,  ped. p. uč.  Štefániková 

 

23. 3. 2018...a Slovo bolo u Boha...2019, celoslovenské kolo, Spojená škola 

S. Rodiny, Gercenova 10, Bratislava 
Júlia Semančínová čestné uznanie v III. kategórii, próza, ped. p. uč. Adamovičová 

 

15. 3. 2019, „Hviezdoslavov Kubín“ okresné kolo, CVČ Hlinická 
Michal Iffka, 7.tr. 2. miesto , III. kateg. próza   p. uč. Adamovičová 

 

27. 3. 2019- „Vokálna jar 2019“, XXIV. ročník, ZUŠ Kysucké Nové Mesto,  

pre žiakov ZUŠ I. a II. stupňa a ŠpD v sólovom a komornom speve 
Dominika Macáková strieborné pásmo v kategórii 7-9 rokov,     ped. p. uč. Plesníková 

Mária Krištofíková účasť v kategórii 19-22 rokov, ped. p. uč. Plesníková 

Michaela Vrábliková zlaté pásmo v kategórii 13-15 rokov, ped. p. uč. Plesníková 

Karolína Pavlíčková zlaté pásmo v kategórii 10-12 rokov, ped. p. uč. Bučková 

Mia Armitage účasť v kategórii 13-15 rokov, ped. p. uč. Bučková 

Diana Stupavská účasť v kategórii 13-15 rokov, ped. p. uč. Chrappa 

Komorný spev-  zlaté pásmo v kategórii komorný spev- Diana Stupavská, Michaela 

Vrábliková, Mia Armitage, Mária Krištofíková- ped. p. uč. Plesníková 

Cena korepetítora:  p. Valér Miko 
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EX LIBRIS Hlohovec, 17. ročník súťaže VO 
Dorota Rudohradská- 3/I. ped. p. uč. Moravčíková- získala umiestnenie, výsledky a ceny 

budú odovzdané dňa 4. 10. 2019 v Hlohovci 

 

26. 4. 2019. Maľovaná ZUŠ- ka 2019, 15. ročník celoslovenskej súťažnej 

prehliadky výtvarných odborov ZUŠ,  
6. – 31. 5. 2019 výstava, MŠ SR, MÚ BB, ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica 

Andrea Masaryková, 6 roč., zlaté pásmo v 1. ktegórii, ped. p. uč. Čierniková  

 

9. 5. 2019- Klavírna súťaž- ZUŠ Senica 
p. uč. Malatinský- člen poroty 

 

13. – 15. 5. 2019 „Bratislavské metamorfózy 2019“, DK Ružinov, MS, 

Hviezdoslavov Kubín, 65. ročník 

15. 5. 2019- krajské kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín“, DK Ružinov 
Michal Iffka- 1. miesto v III. kategórii ped. p. uč. Adamovičová 

postup do celoslovenského kola 

 

14. 5. – 17. 5. 2019- Hudobný festival Ivana Ballu 

14. 5. 2019- Klavírna Orava 
Daniela Majerová, Katarína Pajkošová- III. miesto v 2. kategórii, 4- ruč. hra 

pedagóg: p. uč. Kohútková 

 

17. 5. 2019- Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo 2019, ZUŠ 

Sládkovičovo 
Emma Šimák bronzové pásmo v III. kat., ped. p. uč.  L. Kollárová 

Miloslav Kuvik strieborné pásmo v II. kat. ped. p. uč. Kollárová 

Matej Kováč zlaté pásmo v IV. kat., ped. p.uč. B. Malatinský 

David Bode Majstrík, zlaté pásmo v I. kat., Absolútny víťaz I. kategórie, ped. p. uč. 

Kohútková 

Vanesa Virsiková 1.miesto v zlatom pásme v V. kategórii, Absolútny víťaz v V. kat., ped. p. 

uč. Mozolíková 

P. uč. Kohútek, p. uč. Malatinský-  porota 

 

17. 5. 2019, Nitrianska lutna 2019,ZUŠ J. Rosinského v Nitre 
Theodor Šebesta- 2.miesto v I. kat., ped. p. uč. Zlatohlávková, zobc. fl. 

Lara Marko- účasť v I. kat., ped. p. uč. Zlatohlávková, zobc. fl. 

Barbora Kučerová- účasť v IV. kat., ped. p. uč. Košický, zobc. fl. 

Timotej Bajtay- účasť  v I. kat., ped. p. uč. Bubeníček, trúbka 

Rudolf Kusý- 1. miesto v I. kat., ped. p. uč. Orem, alt sax. 

p. uč. Bubeníček- porota, p. uč. Orem získal diplom za úspešnú pedagogickú prípravu 

 

15. – 17. 5. 2019, XXVII. Detský umelecký festival 

Detská interpretačná súťaž v sólovom speve, ZUŠ Jána Cikkera 

v Banskej Bystrici 
Dominika Macáková  účasť v I. kategórii, ped. p. uč. Plesníková 



17 

 

Karolína Pavlíčková 1. miesto v zlatom pásme v II. kategórii, ped. p. uč. Bučková 

Mia Armitage účasť v III. kategórii, ped. p. uč. Bučková 

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

Korep. p. V. Miko, p. uč. Plesníková- porota 

 

23. 5. 2019, Piano v modernom rytme Bojnice 2019, ZUŠ Bojnice 
Vanesa Virsiková  3. miesto, zlaté pásmo v III. kategórii, ped. p. uč. Mozolíková 

 
 

24. 5. 2019 1. ročník Medzinár. súť. prehliadky Júliusa von Beliczayho 

v sólovej hre na husliach a v komornej hre, Komárňanský komorný 

orchester, ZUŠ Komárno  
Sarah Klopštock, Daniela Sýkorová- duo + korep. p. Miko, bronzové pásmo, II. kat.  

ped. p. uč. Heribanová 

Petra Gregorová, Dreh Park, Marek Vráblik- trio + korep. bronzové pásmo I. kat. 

 ped. p. uč. Heribanová 

korep. p. Valér Miko 

 
8. 6. 2019 „Hľadá sa muzikálová hviezda“, 15. ročník, spevácka súťaž, 

ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
Výsledky: 

I. kategória 

1. miesto: 

Mia LOPAŠOVSKÁ  SZUŠ ALKANA, BA  ped.: Mgr. Slavomíra Dlugošová 

2.miesto: 

Dominika  HUPKOVÁ  ZUŠ Svätý Jur   ped.: Mgr. Ľubica Špačková 

Dominika  MACÁKOVÁ ZUŠ Hálkova 56, BA  ped.: Mgr. art. Eva Plesníková, 

PhD. 

3.miesto: 

Michaela FERENČÁKOVÁ     SZUŠ ALKANA, BA  ped.: Mgr. Slavomíra Dlugošová 

Čestné uznanie: 

Sophia   ČERNÁ   ZUŠ Hálkova 56, BA ped.: Mgr. art. Gabriela Kiráľová 

Lucia OLEJÁROVÁ  ZUŠ Hálkova 56, BA ped.: Anna Štefániková 

Margaréta OLEJÁROVÁ ZUŠ Ľubotice  ped.: Júlia Smolková 

II. kategória 

1. miesto: 

Vanessa HAMBEIS  ZUŠ Hálkova 56, BA ped.: Mgr. art. Gabriela Kiráľová 

Janka MIZNÁROVÁ  ZUŠ Exnárova, BA ped.: Mgr. Ivana Ecetová 

2. miesto: 

Nina  IMLEJOVÁ  ZUŠ Ľubotice   ped.: Júlia Smolková 

Karolína PAVLÍČKOVÁ ZUŠ Hálkova 56, BA  ped.: Mgr. Jana Bučková 

3. miesto: 

Matej CYPRIÁN   ZUŠ Exnárova, BA  ped.: Bc. Viktória Lešková 

Čestné uznanie: 

Marek MITANA   ZUŠ Svätý Jur   ped.: Mgr. Ľubica Špačková 
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III. kategória  

1. miesto:  

Barbora ČIERNIKOVÁ  ZUŠ Exnárova, BA   ped.: Mgr. Ivana Ecetová 

2. miesto: 

Mia ARMITAGE  ZUŠ Hálkova 56, BA    ped.: Mgr. Jana Bučková 

Dávid ČÁMER   ZUŠ Nové Mesto n/V   ped.: Mgr. Ingrid Pirklová 

3. miesto: 

Daniela MAJEROVÁ  ZUŠ Hálkova 56, BA    ped.: Anna Štefániková 

Patrícia SIKYTOVÁ  ZUŠ Ivanka pri Dunaji  ped.: Mgr. Ivana Ecetová 

 

Čestné uznanie: 

Viktória VANČOVÁ  ZUŠ Ľubotice     ped.: Júlia Smolková 

 

IV. kategória 

1. miesto: 

Romana ČALFOVÁ  ZUŠ Ľ. Rajtera, BA    ped.: Hilda Mixtajová, Dis. art. 

2. miesto: 

Nina VALENTOVÁ  ZUŠ Svätý Jur    ped.: Mgr. Ľubica Špačková 

 

3. miesto: 

     Martin MIKULA   ZUŠ Ľ. Rajtera, BA   ped.: Hilda Mixtajová, Dis. art. 

 

V. kategória 

1. miesto: 

Anna Mária HUDÁKOVÁ ZUŠ Prešov    ped.: Mgr. Diana Dunková, Dis. 

art. 

2. miesto: 

Romana VIZVÁRY  ZUŠ Ľ. Rajtera, BA   ped.: Hilda Mixtajová, Dis. art. 

  

3. miesto: 

     Anikó LUKÁČOVÁ  ZUŠ Komárno   ped.: Mgr. Renáta Záhorská 

 

Čestné uznanie: 

Slavomír DOBROTKA  ZUŠ Handlová    ped.: Kristína Mišovič, Dis. art. 

Katarína KOLESÁROVÁ ZUŠ Topolčianska, BA ped.: Darina Andučič- 

Tóthová,Dis. art 

 

Cena predsedníčky poroty I. a II. kat.: 

    Lara MARKO   ZUŠ Hálkova 56, BA    ped.: Mgr. art. Gabriela 

Kiráľová 

Cena predsedníčky poroty III. - V. kat.: 

Barbora ČIERNIKOVÁ  ZUŠ Exnárova, BA    ped.: Mgr. Ivana Ecetová 

 

Cena riaditeľky ZUŠ Hálkova 56, BA 

Mia ARMITAGE  ZUŠ Hálkova 56, BA    ped.: Mgr. Jana Bučková 

 

 

20. 6. 2019- „Bytčianske dividlo 2019“, súťažná prehliadka , Dom kultúry 
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Bytča 
5 žiakov p. uč. Žiškovej + pedagóg 

Pavlína Vargová, Sophia Saudreau, Frederika Červenková, Jacopo Pacino, Lukáš Šteis 

ped. Mgr. art. Simona Žišková 

inscenácia Rozhodnutie 

Strieborné pásmo, Pavlína Vargová- cena za najlepší ženský herecký výkon 

 

21. 6. 2019- vyhodnotenie-V krajine remesiel 2019-  súťažná prehliadka, 

ÚĽUV,  
odoslala p. uč. Čierniková- maľba na skle, drôt 

Sofia Elektra Palajová- 2. miesto v kategórii 12- 15 rokov, maľba na sklo, práca „Jánošík“ 

 

 

19.- 22. 6. 2019- celoslovenské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 
Michal Iffka-  diplom za účasť- bronzové pásmo- umel. prednes prózy, v 3. kategórii,  

ped. p. uč. Adamovičová 

 

 

 

  

 

OSTATNÉ KONCERTY, PODUJATIA 

7.9-19.9.2018 

KONCERTNÉ TURNÉ 

STRIEBORNÝCH STRÚN 

V USA A KANADE 

15 žiakov pedagóg: Heribanová 

23.10. 2018 

VYSTÚPENIE V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŽĎ, Teplická ul.,BA 

7 žiakov Pedagógovia: Heribanová, Miko 

 

25.10.2018 

VYSTÚPENIE V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŽĎ, Teplická ul.,BA  

3 žiaci pedagóg: Janák, Székelyová, Žišková 

27. 4. 2019 

„BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ 

DNI“ 

Hlavné námestie  - pódium 

10 žiakov pedagóg: Štefániková,Kiráľová,Bučková, 

Kocán 

 

27. 4. 2019 

„BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ 

DNI“- 

KONCET ŽIAKOV HO 

Zrkadlová sieň Primaciálneho 

paláca 

17 žiakov pedagógovia: Malatinský, Sárközi, Janák, 

Kollárová, Plesníková, Hatríková, 

Bubeníček, Kohútek, Košický, Orem, 

Bložonová, Bučková, korep. Maskalíková 

 

27. 4. 2019 

„BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ 

DNI“ 

Stánok ZUŠ na Hlavnom námestí 

10 žiakov pedagógovia:Čierniková, 

Kuzmová,Moravčíková a určení ped. HO 
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21.5.2019 

VYSTÚPENIE V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŽĎ“,  
Teplická ul. 

2 učitelia Janák, Székelyová 

 

21.5.2019 

JARNÝ KONCERT PRE 

SENIOROV 

Zrkadlová sieň PP 

2 žiačky Pedagóg:Hatríková 

 

 

 

 

SEMINÁRE PRE PEDAGÓGOV A INÉ AKTIVITY 

Dátum, miesto konania Názov aktivity Zúčastnení pedagógovia 

23.-25. 8. 2018 Seminár EPTA pre 

pedagógov hry na klavíri 

Hatríková,Kollárová,Kohútk

ová, Kohútek, Malatinský 

15. 11. 2018  Seminár pre pedagógov hry 

na husliach s  Daliborom 

Karvayom, ZUŠ Vrbenského 

Heribanová, Janák 

  

6.-7.3.2019 Seminár s profesorkou 

Moskovského konzervatória 

Elenou Richter, 

VŠMU 

Mozolíková, Hatríková, 

Malatinský, Korobova, 

Kohútková 

 

 

18. – 22.6. 2019 

Konzervatórium 

Seminár pri príležitosti 44. 

gitarového festivalu 

J.K.Mertza 

Hnat, Szekelyová,Jokaiová 
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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“ v USA a 

Kanade 

Odborná umelecká príprava žiakov pod 

vedením umeleckej vedúcej, motivácia žiakov, 

prezentácia a reprezentácia Bratislavy a SR v 

zahraničí, pozitívny ohlas verejnosti najmä 

rodičov a pedagógov ostatných  ZUŠ, 

nadviazanie kontaktov s odborníkmi . Cieľová 

skupina: žiaci I., II. stupňa a ŠPD umeleckého 

vzdelávania na ZUŠ 

 

7.-19.9. 

   2018 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a

 5
6
 

 

Koncertná 

prehliadka 

žiakov 

bratislavských 

ZUŠ v hre na 

keyboarde,  

16. ročník  

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 

prípravy žiakov s pedagógmi bratislavských 

ZUŠ v tejto oblasti, motivácia žiakov, 

prezentácia, pozitívny ohlas verejnosti najmä 

rodičov a pedagógov ostatných  ZUŠ 

Cieľová skupina: žiaci I. a II. stupňa 

umeleckého vzdelávania na ZUŠ. 

13. 3. 2019 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Školská súťaž 

v hre na 

dychových 

nástrojoch, 

12. ročník 

 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 

prípravy žiakov, vzájomná výmena skúseností 

medzi kolegami, širší záber a záujem o prácu 

v iných triedach dychového oddelenia, 

motivácia žiakov, verejná prezentácia 

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

umeleckého vzdelávania na ZUŠ. 

26. 3. 2019 

 

   

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

Koncertná 

prehliadka 

džezovej, 

populárnej 

a filmovej hudby 

v hre na klavíri, 

5. ročník 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 

prípravy žiakov s pedagógmi bratislavských 

ZUŠ a Bratislavského kraja v tejto oblasti, 

motivácia žiakov, prezentácia, pozitívny ohlas 

verejnosti najmä rodičov a pedagógov ostatných  

ZUŠ, medzitriedna spolupráca so 

žiakmi dychového odboru 

Cieľová skupina: žiaci I. a II. stupňa 

umeleckého vzdelávania na ZUŠ. 

10.4.2019 
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Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 

5
6
 

Školská súťaž 

v predmete 

Hudobná náuka 

DO-RE-MI, 

5. ročník 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 

prípravy žiakov, vzájomná výmena skúseností 

medzi kolegami, širší záber a záujem o prácu 

v predmete hudobná náuka, motivácia žiakov 

Cieľová skupina: žiaci I.stupňa umeleckého 

vzdelávania na ZUŠ 

3.4.2019 
Z

U
Š

 H
á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Školská súťaž 

v hre na klavíri, 

4. ročník 

 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej 

prípravy žiakov, vzájomná výmena skúseností 

medzi kolegami, širší záber a záujem o prácu 

v iných triedach klavírneho oddelenia, 

motivácia žiakov, verejná prezentácia 

Cieľová skupina: žiaci I.stupňa umeleckého 

vzdelávania na ZUŠ 

16.4.2019 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Spevácka súťaž 

žiakov 

bratislavských 

ZUŠ a ZUŠ 

Bratislavského 

kraja aj 

s celoslovenskou 

účasťou „Hľadá 

sa muzikálová 

hviezda“,  

15. ročník 

 

Výmena skúseností  a odbornej umeleckej ZUŠ 

Hálkova 56, prípravy žiakov s pedagógmi 

bratislavských ZUŠ a ZUŠ z iných krajov 

Slovenska v tejto oblasti, motivácia žiakov, 

prezentácia, pozitívny ohlas verejnosti najmä 

rodičov a pedagógov ostatných  ZUŠ, 

nadviazanie kontaktov s odborníkmi (odborná 

porota), uplatnenie úspešných adeptov súťaže 

v profesionálnych umeleckých telesách, 

muzikálových projektoch a stredných 

a vysokých školách umeleckého zamerania. 

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

umeleckého vzdelávania na ZUŠ 

08.06.2019 
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5 VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU    

            ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 

 

 

V školskom roku 2018/2019 sa na škole neuskutočnila štátna školská inšpekcia. 
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6 VÝSLEDKY  FINANČNEJ A EKONOMICKEJ KONTROLY, VYKONANEJ 

ÚTVAROM MESTSKÉHO KONTR 

OLÓRA HL. M. SR BRATISLAVY V ZUŠ 

 

 

 

V školskom roku 2018 / 2019 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 využívať na výučbu 

všetky miestnosti. Na štyroch podlažiach 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, že ZUŠ podchytí žiakov  základných škôl, ktorí potom 

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

možnosť vyučovania v budove základnej školy, ktorú dieťa navštevuje, aspoň v nižších 

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 sťažených 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. 

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

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

dôležitou skutočnosťou sú nevyhovujúce opotrebované radiátory, ktorých výmena je tiež 

nevyhnutná.  

Vedenie školy čiastočne vyriešilo problém parkovania pred budovou školy, nakoľko pôvodné 

miesta na parkovanie obsadila obchodná firma a rodičia a návštevníci školy nemali možnosť 

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, že priestor nie je zabezpečený proti hluku)  

-  postupný  nákup výpočtovej techniky 

-  vybavenie tried novými hudobnými nástrojmi a nábytkom 

- výmena radiátorov v triedach 

Vykonali sme revízie komína 2 krát ročne, revíziu kotlov,  BOZP a PO - školenie a kontroly. 

Škola priestory neprenajíma, triedy sú plne využité 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 Združenia 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 údržbu staršieho školského nábytku. 

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

oprava kanalizácie v prízemí školy. 

V šk. roku 2017/2018 sa uskutočnilo rozsiahle zavedenie internetu do celej budovy, ktoré 

bolo náročné rozsahom prác a finančnými nákladmi. Vymenila sa podlaha v dvoch triedach 
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výtvarného odboru a na celom prízemí. Vytvorili sme skladový priestor pre práce žiakov 

výtvarného odboru. 

V školskom roku 2018 / 2019 sme rekonštruovali všetky triedy na 3. poschodí (nákup 

nových podlahových krytín, nábytku, ostatného zariadenia),nákup výpočtovej techniky 

a hudobných nástrojov. 

Zabezpečili sme opravu vodovodného potrubia, ktoré spôsobovalo vlhnutie priestorov 

v prízemí, medzi triedou LDO a VO. 

V lete , počas letných dovoleniek, sme riešili haváriu prasknutej kanalizácie . 
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8 FINANČNÉ A HMOTNÉ  ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI ŠKOLY V ROKU 2018 

 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta:775 111,- eur 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné :80 672 ,-  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 2018 : 7 148,86 ,- 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 septembri 2018 sa uskutočnilo rozlúčkové koncertné turné sláčikového súboru 

Strieborné struny v USA a Kanade. Mladí hudobníci zo sláčikového súboru 

STRIEBORNÉ STRUNY absolvovali plánovanú zahraničnú cestu do New Yorku,Nijagarké 

vodopády, na ktorej úspešne absolvovali a účinkovali na dvoch koncertoch. Pre súbor  bol 

dlho nacvičovaný prednes širokého repertoáru - od klasiky a baroka až po súčasnú hudbu 

skutočným zážitkom, ale zážitkom bola aj odozva publika, ktoré v chráme pribúdalo každou 

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 Severnej Amerike. Sláčikový súbor bol 

srdečne prijatý na oboch vystúpeniach zo strany publika a mnohých zahraničných Slovákov  

žijúcich v New Yorku a mestách Kanady.  

 

Úspešne sme uskutočnili 16. ročník Koncertnej prehliadky žiakov bratislavských ZUŠ 

v hre na keyboarde . 

 

 

15. ročník speváckej súťaže bratislavských ZUŠ a ZUŠ Bratislavského kraja pod 

názvom „Hľadá sa muzikálová hviezda“ sa konala  8. júna 2019. Do súťaže sa prihlásilo 64 

súťažiacich  z 22 škôl z celého Slovenska ( okrem bratislavských ZUŠ aj ZUŠ, Handlová, 

Prešov, Ľubotice, Nové Mesto nad Váhom, Štúrovo, Senica, Malacky, Komárno, Skalica, 

Ivanka pri Dunaji, Svätý Jur a Nitra) 

Na príprave a organizácii súťaže sa podieľali všetci pedagógovia speváckeho oddelenia 

s ďalšími pedagógmi ZUŠ Hálkova. Súťažiaci a organizátori mali zabezpečené občerstvenie 

počas súťaže a obed v neďalekom reštauračnom zariadení. Ceny do súťaže zabezpečili 

sponzori. 

Pre mimoriadne veľký záujem sme v tomto ročníku súťaž rozšírili na dve poroty. 

Odbornú porotu pre I. a II. kategóriu tvorili: 

Predsedníčka poroty: Miroslava Marčeková, Dis. art. -  profesorka konzervatória 

v Bratislave 

Členovia:   Mgr. art. Eva Banči - profesorka konzervatória v Bratislave 

Mgr. art. Dominika Richterová -     speváčka a herečka, Nová scéna 

           v Bratislave 

 

Odbornú porotu pre III., IV. a V. kategóriu tvorili: 

Predsedníčka: Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD. - profesorka Konzervatória v Bratislave 

Členovia:  Peter Makranský -  herec a spevák, Nová scéna v Bratislave 

  Darius Kočí - herec a spevák, Nová scéna v Bratislave 

 

Súťaž mala vysokú umeleckú úroveň. Súťažiaci spievali so sprievodom klavíra aj na 

podklady CD/mp3 nosiča. Každý súťažiaci zaspieval povinne jednu skladbu bez mikrofónu. 

Na záver súťaže sa konal seminár s odbornou porotou, v ktorom členovia poroty zhodnotili 

prípravu aj výkony súťažiacich. Vyjadrili sa k výberu repertoáru a poskytli súťažiacim a ich 
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pedagógom cenné rady, ktoré budú môcť zužitkovať v príprave na ďalšie súťaže. 

Vyvrcholením súťaže bolo odovzdávanie diplomov a vecných cien, ktoré zabezpečili 

organizátori súťaže. 

 

Výsledky: 

II. kategória 

1. miesto: 

Mia LOPAŠOVSKÁ  SZUŠ ALKANA, BA  ped.: Mgr. Slavomíra Dlugošová 

2.miesto: 

Dominika  HUPKOVÁ  ZUŠ Svätý Jur   ped.: Mgr. Ľubica Špačková 

Dominika  MACÁKOVÁ ZUŠ Hálkova 56, BA  ped.: Mgr. art. Eva Plesníková, 

PhD. 

3.miesto: 

Michaela FERENČÁKOVÁ     SZUŠ ALKANA, BA  ped.: Mgr. Slavomíra Dlugošová 

Čestné uznanie: 

Sophia   ČERNÁ   ZUŠ Hálkova 56, BA ped.: Mgr. art. Gabriela Kiráľová 

Lucia OLEJÁROVÁ  ZUŠ Hálkova 56, BA ped.: Anna Štefániková 

Margaréta OLEJÁROVÁ ZUŠ Ľubotice  ped.: Júlia Smolková 

II. kategória 

 1.miesto: 

Vanessa HAMBEIS  ZUŠ Hálkova 56, BA ped.: Mgr. art. Gabriela Kiráľová 

Janka MIZNÁROVÁ  ZUŠ Exnárova, BA ped.: Mgr. Ivana Ecetová 

2.miesto: 

Nina  IMLEJOVÁ  ZUŠ Ľubotice   ped.: Júlia Smolková 

Karolína PAVLÍČKOVÁ ZUŠ Hálkova 56, BA  ped.: Mgr. Jana Bučková 

3.miesto: 

Matej CYPRIÁN   ZUŠ Exnárova, BA  ped.: Bc. Viktória Lešková 

Čestné uznanie: 

Marek MITANA   ZUŠ Svätý Jur   ped.: Mgr. Ľubica Špačková 

IV. kategória  

1.miesto:  

Barbora ČIERNIKOVÁ  ZUŠ Exnárova, BA   ped.: Mgr. Ivana Ecetová 

2.miesto: 

Mia ARMITAGE  ZUŠ Hálkova 56, BA    ped.: Mgr. Jana Bučková 

Dávid ČÁMER   ZUŠ Nové Mesto n/V   ped.: Mgr. Ingrid Pirklová 

3.miesto: 

Daniela MAJEROVÁ  ZUŠ Hálkova 56, BA    ped.: Anna Štefániková 

Patrícia SIKYTOVÁ  ZUŠ Ivanka pri Dunaji  ped.: Mgr. Ivana Ecetová 

 

Čestné uznanie: 

Viktória VANČOVÁ  ZUŠ Ľubotice     ped.: Júlia Smolková 

 

IV. kategória 

1.miesto: 

Romana ČALFOVÁ  ZUŠ Ľ. Rajtera, BA    ped.: Hilda Mixtajová, Dis. art. 
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2.miesto: 

Nina VALENTOVÁ  ZUŠ Svätý Jur    ped.: Mgr. Ľubica Špačková 

 

3.miesto: 

     Martin MIKULA   ZUŠ Ľ. Rajtera, BA   ped.: Hilda Mixtajová, Dis. art. 

 

V. kategória 

1.miesto: 

Anna Mária HUDÁKOVÁ ZUŠ Prešov    ped.: Mgr. Diana Dunková, Dis. 

art. 

2.miesto: 

Romana VIZVÁRY  ZUŠ Ľ. Rajtera, BA   ped.: Hilda Mixtajová, Dis. art. 

  

3.miesto: 

     Anikó LUKÁČOVÁ  ZUŠ Komárno   ped.: Mgr. Renáta Záhorská 

 

Čestné uznanie: 

Slavomír DOBROTKA  ZUŠ Handlová    ped.: Kristína Mišovič, Dis. art. 

Katarína KOLESÁROVÁ ZUŠ Topolčianska, BA ped.: Darina Andučič- 

Tóthová,Dis. art 

 

Cena predsedníčky poroty I. a II. kat.: 

      Lara MARKO   ZUŠ Hálkova 56, BA    ped.: Mgr. art. Gabriela Kiráľová 

Cena predsedníčky poroty III. - V. kat.: 

Barbora ČIERNIKOVÁ  ZUŠ Exnárova, BA    ped.: Mgr. Ivana Ecetová 

 

Cena riaditeľky ZUŠ Hálkova 56, BA 

Mia ARMITAGE  ZUŠ Hálkova 56, BA    ped.: Mgr. Jana Bučková 

 

 

 

Školské súťaže v hre na drevených dychových nástrojoch, na klavíri 

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

 

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

využívania moderných informačných technológií vo výtvarnej výchove, v hre na keyboarde 

a v hre na bicích nástrojoch, zavedenie internetu do celej budovy. Rozšírila sa vzájomná 

medzitriedna a medziodborová spolupráca. 

 

S odborným  rastom  pedagogických zamestnancov súvisí účasť na odborných seminároch, 

školeniach v rámci kontinuálneho vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie.  

 

V oblasti skvalitnenia materiálno-technického zabezpečenia školy  vychádzame z možnosti 

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 

    žiakov v priestoroch školy i mimo nej 

    (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický  

    odbor); 

   Organizovanie speváckej súťaže „Hľadá sa  

    muzikálová hviezda“; 

   Organizovanie koncertnej prehliadky žiakov 

    bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde;  

   Organizovanie koncertnej prehliadky 

    populárnej, jazzovej a filmovej hudby žiakov 

    bratislavských ZUŠ v hre na klavíri; 

   Organizovanie školských  súťaží v hre na 

    dychových nástrojoch, klavíri a v predmete      

    hudobná náuka; 

   Zavedenie predmetu Hudba a počítač , 

Počítačová grafika  a využívanie Projektového 

vyučovania v rámci školského vzdelávacieho 

programu ; 

    Výborné výsledky a popredné umiestnenia 

žiakov na celoslovenských   a medzinárodných 

súťažiach; 

    Výborné výsledky a prijatie žiakov na stredné 

a vysoké školy umeleckého zamerania; 

    Spolupráca s niektorými ZUŠ Bratislavy;  

    Družobné 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 žiakov; 

    Nedostačujúce odhlučnenie tried; 

 

NÁVRHY OPATRENÍ 

 

    Možnosť riešenia všetkých slabých stránok sa 

odvíja najmä od možnosti financovania; 

    Rezervy sú v tanečnom odbore z dôvodu častej 

migrácie pedagógov v tomto odbore, ale 

i žiakov z dôvodu vzniku nových hip - 

hopových tanečných skupín, súkromných  

tanečných štúdií a súkromných základných 

umeleckých škôl ; taktiež vyučovanie 

populárnej hudby , vedenie jazzovej kapely – 

záujemci, ktorí majú skúsenosti  a prax 

s vyučovaním, nemajú požadované 

kvalifikačné predpoklady na vyučovanie 

v ZUŠ; 

     Postupné opravy klavírov vo všetkých 

triedach; 

     Rekonštrukcia priestorov v prízemí školy; 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

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 združením rodičov na výbornej 

úrovni ; 

     Združenie 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,  

J. Babjak, L. Vráblicová,M. 

Marčeková,E.Banči,D.Richterová ); 

   Spolupráca s médiami (Televízia - Nové 

  Mesto,   RTVS, Televízia Markíza) 

 - Zavedenie klimatizácie v koncertnej sále; 

 - Zavedenie bezpečnostnej signalizácie   

   v budove školy; 

-Generálka 2 koncertných krídiel, 3 pianín 

-Rekonštrukcia tried na 3. poschodí ( nákup 

podlahových krytín, nábytku, ostatného 

zariadenia) 

-Zavedenie internetu do celej budovy školy 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

    Modernizácia a postupné dopĺňanie vybavenia 

tried; 

     Materiálno-technického zabezpečenia školy; 

    Nadviazanie kontaktov s novými družobnými 

školami; 

    Získavanie finančných prostriedkov z grantov 

  a od sponzorov; 

   Tvorba a participácia na projektoch; 

    Medializácia a zviditeľňovanie školy; 

    Prezentácie v rámci výročí  založenia 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; 
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10.1 Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov 

na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

V školskom roku 2018 / 2019 boli na stredné  školy umeleckého zamerania  prijatí: 

 

 

Ema Marčišová            Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva,  

                                       odbor Audiovizuálna tvorba 

      pedagóg: Katarína Kuzmová, akad. mal. 

 

 Natália Barnová           Súkromná stredná škola úžitkového výtvarníctva  

                                       odbor Reklama 

       pedagóg: Katarína Kuzmová, akad. mal. 

 

Karolína Veisová     Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva,  

                                       odbor Audiovizuálna tvorba 

       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, Anežka a  Eliška Drmolové, Andrea Gábrišová , Martin Mázik, 

Nora Beňačková, ┼Marián Varga, Zuzana Šveda ,Jana Dekánková Fančovičová a iní). 
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11 ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE 

 

11.1 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

V školskom roku 2018 / 2019 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, súťaže, 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 položky, na ktoré škola nemá finančné 

prostriedky v rozpočte školy.  

Za školský rok 2018-19 patrí zvlášť poďakovanie pani  Ing. Sylve Majerovej za zabezpečenie 

všetkých vecných darov do speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda, Ing. Janke 

Farkašovej, členke výboru ZRŠ a podpredsedníčke rady školy, za aktívnu činnosť, pomoc pri 

získavaní 2 % z daní na účet združenia 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 2018 / 19 sa uskutočnilo aj 

rozlúčkové koncertné turné sláčikového súboru Strieborné struny v USA a Kanade. 

Spolupráca s právnickými osobami  

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

dobe vôbec jednoduché. V školskom roku 2018/19 nám pomohol starosta MČ BA-Nové 

Mesto, ktorý prispel do fondu ZRŠ sumou 300 eur. 

Pri organizovaní speváckej súťaže 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 . Už niekoľkoročná 

skúsenosť spolupráce najmä v súvislosti s projektom „Bratislavské mestské dni“ prináša 

každý rok výborné ohlasy z radov žiakov, rodičov, pedagógov a vedenia školy. Žiaci 

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

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

 Žiaci 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  žiaci a pedagógovia výtvarného odboru uskutočňujú  vernisáže 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 2018/ 2019 sme naďalej spolupracovali s Klubmi dôchodcov „Zlatý dážď“- 

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

týchto klubov, s Metodicko – pedagogickým centrom, Štátnym pedagogickým ústavom 

a Hudobnou Fakultou VŠMU 

 

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 družobnou 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 2018/2019. 

Pedagógom a žiakom, 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 Združeniu rodičov pri ZUŠ Hálkova 56. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 24. septembra 2019 

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 a 2019-2022 

3. Komplexné vyhodnotenie činnosti školy, školského zariadenia, pedagógov 

a zamestnancov, predmetových komisií v školskom roku 2018/2019. 

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

5. Plán práce školy na školský rok 2018/2019. 

6. Školský vzdelávací program na školský rok 2018 / 2019 . 


