
Základná  umelecká  škola         Hálkova 56         831 03 Bratislava 

 

 

      Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

za školský rok 2010/2011 

 
 

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade školy 

 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2010/2011 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 20. 09. 2011. 

 

       ............................................  

       podpis riaditeľa organizácie  

 

 

 

II.  Vyjadrenie rady školy 
 

 Rada školy prerokovala dňa 12. 10. 2011  správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011 a odporúča ju riaditeľovi školy 

predloţiť  zriaďovateľovi na schválenie. 

 

............................................ 

podpis predsedu rady školy 

 

 

III. Stanovisko komisie pre vzdelávanie, školstvo a šport Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Komisia pre vzdelávanie, školstvo a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy prerokovala dňa ............. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011 a odporúča ju Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť s pripomienkami - bez pripomienok.  

        

........................................ 

podpis predsedu komisie 

 

 

IV. Stanovisko zriaďovateľa 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. .............................. 

s c h v a ľ u j e  správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2010/2011 s pripomienkami - bez pripomienok. 
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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/ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

Meno riaditeľa: Mgr. art. Ingrid Bubeníčková 

Volebné obdobie: 2009 - 2013       

Ďalší vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

Viktória Isteníková, štatutárny zástupca 

 

1.3 ÚDAJE O RADE ŠKOLY  

- Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Hálkova 56, Bratislava 

- Funkčné obdobie RŠ od 23. 05.2008 – 23. 05.2012 

- Štatút RŠ bol schválený 10.10.2005 

- RŠ pri ZUŠ Hálkova 56 pracovala v tomto zloţení: 

   predseda – Mgr. art. Eva Plesníková, PhD / zástupca pedagógov / 

   podpredseda – Mgr. Iveta Syneková / zástupca rodičov / 

   Delegovaní zástupcovia hl. m. SR – Doc. Ing. Ruţena Apalovičová, CSc. 

                  Mgr. Oliver Kríţ 

                  Ing. Patrik Lutter 

   Zástupca konzervatória – Mgr. František Poul 

   Zástupcovia rodičov – Ing. Stanislava Dräxlerová 

                  Ing. Mgr. Eva Kořínková      

                  Ing. Martin Štefík 

   Zástupca pedagógov – Mgr. Silvia Čierniková 

   Zástupca nepedagogických zamestnancov – Ing. Beatrix Jarošková 

 



3 

 

-  V šk. r. 2010 / 2011 zasadala RŠ  dva krát. 

-  Vyjadrovala sa k základným bodom programu: 

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

        v šk.r.2009 /2010                    

     * Správa o výsledkoch hospodárenia školy v r. 2009 

     *  Návrh rozpočtu na rok 2010 

     *  Stav počtu ţiakov k štatistickému zberu /september 2010/ 

     *  Čiastočná úhrada nákladov so štúdiom za 1. Polrok 2010 

     *  Novovzniknutý študijný odbor / Hudba a počítač/ 

     *  Plán práce na šk. r. 2009 /2010 

     *  Spolupráca pri organizovaní speváckej súťaţe „Hľadá sa muzikálová hviezda“ 

     *  Návrh Školského vzdelávacieho programu na šk r. 2010 / 2011 

     *  Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení  

         výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 

 

1.4 INÉ PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY: 

 

1.4.1 Pedagogická rada 

 

Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2010 / 2011 celkom 9 krát,  

v termínoch -23.8.2010., 2.9.2010, 21.9.2010, 23.11.2010, 25.1.2011,13.4.2011, 24.5.2011, 

21.6.2011, 4.7.2011.  

Základnými témami rokovaní boli:  

- schválenie a oboznámenie sa so základnými pedagogickými a organizačnými 

dokumentmi  

- organizácia školského roka 

- rozdelenie pracovných úloh 

- vyhodnotenia 

- konferencie 

- informácie rôzneho charakteru v oblasti školstva 

- výsledky finančnej kontroly 

 

 

 



4 

 

1.4.2 Umelecká rada 

Umelecká rada zasadala  v školskom roku 4 krát, 

v termínoch- 23.9.2010, 2. 12. 2010, 18.4.2011, 24.5.2011.  

- 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 

-  

1.4.3 Predmetové komisie 

Na ZUŠ Hálkova 56 v školskom roku 2010 / 2011 pracovalo 9 predmetových komisií, ktoré 

sú metodickým  orgánom vedenia školy: 

- Hra na dychových  nástrojoch 

- Spev a korepetície 

- Hra na husliach 

- Hra na violončele a gitare 

- Hra na klavíri 

- Hra na keyboarde, akordeóne , bicích nástrojoch a kapela 

- Hudobná náuka 

- Výtvarný odbor 

- Literárno-dramatický odbor a Tanečný odbor  

PK zasadali najmenej 4 krát ročne: 

- vyjadrovali sa k aktuálnym otázkam vyučovacieho procesu na škole 

- riešili podľa dôleţitosti  svoje individuálne a špecifické úlohy v rámci  oddelení 
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2 ÚDAJE O ŢIAKOCH ŠKOLY  
(K termínom 15. 9. 2010  a  k 30. 6. 2011 )  

 

2.1  ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV, ODBOROCH A ABSOLVENTOCH (ZUŠ) 

Podľa výkazu o počte ţiakov k 15. 09. 2010 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 

 

Novoprijatí ţiaci  k 15.9.2010: 231 

 

HUDOBNÝ ODBOR 

Prípravné štúdium:  65 z toho deti MŠ : 30 

I.stupeň:  230,  

II. stupeň:  77, 

 ŠPD:    61,  

Počet ţiakov rozšíreného štúdia : 5 

Spolu ţiakov :  438 

  

TANEČNÝ ODBOR 

Prípravné štúdium: 10 z  toho deti MŠ : 10 

I.stupeň:  19,  

II. stupeň:  0,  

ŠPD:    0,  

Počet ţiakov rozšíreného štúdia : 0 

Spolu ţiakov:   29 

  

VÝTVARNÝ ODBOR 

Prípravné štúdium:  13 z toho deti MŠ : 7 

I.stupeň:  122,  

II. stupeň:  14,  

ŠPD:    8,  

Počet ţiakov rozšíreného štúdia : 0 

Spolu ţiakov:   157 

  

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 

Prípravné štúdium:  1 z toho deti MŠ : 0 

I.stupeň:  29,  

II. stupeň:  17,  

ŠPD:    0,  

Počet ţiakov rozšíreného štúdia : 0 

Spolu ţiakov :  47  

  

Spolu stav k 15.9.2010 : 671 

 

Podľa výkazu o počte ţiakov k 30. 06. 2011 ( zvlášť I. stupeň, II. stupeň a ŠPD) v štruktúre: 

 

HUDOBNÝ ODBOR 

Prípravné štúdium:  63 z toho deti MŠ : 30 

I.stupeň:  210,  

II. stupeň:  77,  

ŠPD:   62,  
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Počet ţiakov rozšíreného štúdia : 5 

Spolu ţiakov: 417 z toho absolventi k 30.6.2011:18  

 

TANEČNÝ ODBOR 

Prípravné štúdium: 10 z  toho deti MŠ : 10 

I.stupeň:  18,  

II. stupeň:  0,  

ŠPD:    0,  

Počet ţiakov rozšíreného štúdia : 0 

Spolu ţiakov: 28 z toho absolventi k 30.6.2011: 0 

 

VÝTVARNÝ ODBOR 

Prípravné štúdium:  16 z toho deti MŠ : 7 

I.stupeň:  122,  

II. stupeň:  16,  

ŠPD:    7,  

Počet ţiakov rozšíreného štúdia : 0 

Spolu ţiakov: 161 z toho absolventi k 30.6.2011: 7 

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 

Prípravné štúdium:  2 z toho deti MŠ : 0 

I.stupeň:  32,  

II. stupeň:  15,  

ŠPD:    0,  

Počet ţiakov rozšíreného štúdia : 0 

Spolu ţiakov : 49 z toho absolventi k 30.6.2011: 3 

 

Spolu stav k 30. 06. 2011 :655 

 

2.2  VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE (PRE ZUŠ) 

 

Prospeli s vyznamenaním:  491 ţiakov /január /11/, 

    482 ţiakov / jún / 2011/ 

Prospeli:    68 ţiakov /január /11/,  

    67 ţiakov / jún /2011/ 

Neprospeli:    0 

Neklasifikovaní :   6 ţiakov / január /11/,  

    10 ţiakov / jún/2011/ 

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 .  
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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 2010 / 2011 tí, ktorí na vlastnú ţiadosť zo zdravotných 

alebo iných váţnych dôvodov prerušili štúdium alebo sa zúčastnili opravnej skúšky 

z hudobnej náuky do 15. 9. 2011. 
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3 NOVOZALOŢENÉ ŠTUDIJNÉ UČEBNÉ ODBORY A ICH 

 ZAMERANIE ŠKOLSKOM  ROKU 2010/2011 
 

 

Komentár: 

V súčasnosti moţno pozorovať prudký vzrast zavádzania technických vymoţeností do 

rôznych oblastí spoločenského ţivota. Informačno - komunikačné technológie (IKT) sa 

stávajú sprostredkovateľom nepreberného mnoţstva poznatkov, ale aj prostriedkom 

utvrdzovania a preverovania nového, či stimulom pre podnecovanie a rozvoj ľudskej 

tvorivosti. V školskom roku 2010 /2011 sme na našej škole zaviedli nový predmet Hudba a 

počítač . 

Študijné zameranie hudba a počítač predstavuje novú formu vzdelávania v rámci základného 

umeleckého vzdelávania na Slovensku. Vytvorením tohto študijného zamerania ide 

predovšetkým o snahu reagovať na súčasný technický pokrok. Výsledkom je implementácia 

IKT do hudobných oblastí umenia. Študijné zameranie ponúka tri učebné plány v závislosti 

od počiatočných vedomostí uchádzača. 

Zameriava na osvojenie si podstatných pojmov a postupov z okruhu hudobno-teoretických 

poznatkov v prepojení na poznávanie a praktické vyuţívanie informačných technológií. 

Teoreticky i prakticky sa orientuje v súčasných hudobných ţánroch, v hudobnej teórii 

(harmónii, rytmike, inštrumentácii, v hudobných formách, náuke o hudobných nástrojoch), 

atď. Na základe týchto vedomostí je ţiak spôsobilý verbálne definovať, prakticky (aj 

interpretačne) realizovať a tvoriť hudobné skladby (vrátane tvorby hudobnej partitúry), je 

schopný orientovať sa v súčasných hudobných trendoch, v príslušných formách, ţánroch a 

druhoch.   

Počas štúdia sa kladie zvýšený dôraz na nadobudnuté adekvátnych zručností v práci s 

hudobným softvérom a elektronickým ako aj tradičným hudobným nástrojom. Rovnako 

nevyhnutná je aj interpretačná oblasť spojená s hrou na elektronickom alebo tradičnom 

hudobnom nástroji, improvizácia a rozvíjanie hudobnej tvorivosti a tvorby.  

Do vyučovacieho procesu v novom predmete sa zapojilo 9 ţiakov z tried hry na keyboarde 

,ktorí podľa učebných osnov predmetu Hra a počítač obohacovali získané vedomosti a 

zručnosti z oblasti hry na keyboarde s novými prvkami ./prepojenie elektronického 

klávesového hudobného nástroja s hudobným softvérom /. 

Ţiaci sa prezentovali na triednych a interných koncertoch, ţiak Michal Kren sa zúčastnil 

celoslovenskej súťaţe v Povaţskej Bystrici.  
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4  PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY 
 

4.1 PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI (PZ) K 30.6.2011 

 

Š
tu

d
ij

n
ý
 

o
d
b
o
r 

F
y
zi

ck
ý
 p

o
če

t 
P

Z
 

k
 

1
5
.9

.2
0
1
0
 

F
y
zi

ck
ý
 p

o
če

t 
P

Z
 

k
 3

0
.6

.2
0
1
1
 

 

P
o
če

t 
tý

ch
, 

k
to

rí
 m

al
i 

 

n
iţ

ši
u
 v

y
u
čo

v
ac

iu
 

p
o
v
in

n
o
sť

 

P
o
če

t 
tý

ch
, 
k
to

rí
 m

al
i 

v
y
šš

iu
  
v
y
u
čo

v
ac

iu
 

p
o
v
in

n
o
sť

 

P
o
če

t 
P

Z
, 
k
to

rí
 p

ra
cu

jú
 n

a 

d
o
h
o
d
u
 o

 v
y
k
o
n
an

í 
p
rá

ce
 

(D
V

P
) 

al
eb

o
 d

o
h
o
d
u
 

o
 v

y
k
o
n
an

í 
či

n
n
o
st

í 

(D
V

Č
) 

HO 38 38 21 0 2 

TO 1 1 1 0 0 

LDO 2 2 2 0 0 

VO 3 3 2 0 0 

Spolu: 44 44 26 0 2 

 

 

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 

Komentár: 

Vyučovací proces v ZUŠ Hálkova 56 prebiehal pod vedením všetkých kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov. 

 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 

Vyhodnotenie a komentár. 

V školskom roku 2010 / 2011 sa zapojilo 5 zamestnancov do plánu kontinuálneho 

vzdelávania. Dvaja začínajúci pedagogickí zamestnanci absolvovali adaptačné vzdelávanie 

pod vedením uvádzajúcich učiteľov. Na tému Rozvíjanie emocionálnej inteligencie 

a komunikačných zručností  absolvoval na MPC BA aktualizačné vzdelávanie 1 pedagogický 

zamestnanec. Funkčné inovačné vzdelávanie na tému Inovácia v riadení školy prebieha, 

ukončenie absolvuje riaditeľka školy  a zástupkyňa riaditeľky v júni 2012. 
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Forma vzdelávania 

Počet 

vzdelávanýc

h 

Vzdelávanie 

ukončilo 

Začiatok 

vzdelávania 

Koniec 

vzdelávania 

Adaptačné vzdelávanie 2 2 
September 

2010 
Jún 2011 

Aktualizačné 1 1 Apríl 2011 Máj 2011 

Funkčné inovačné 

vzdelávanie 
2    

 

Mimoriadne  ocenenia PZ  ZUŠ  

Komentár: 

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

vzdelávania bola dňa 28.marca 2011 pri príleţitosti Dňa učiteľov na návrh riaditeľky školy 

ocenená primátorom hlavného mesta Bratislavy  dlhoročná učiteľka hry na husliach Mgr. art. 

Alena Heribanová. 

Dňa 17. júna 2011 sa konalo stretnutie primátora s talentovanou mládeţou mesta Bratislavy. 

Za výborné výsledky bolo udelené  ocenenie ţiačke Simone Jexovej  a jej pedagógovi  v hre 

na flaute Mgr. Veronike Zapletalovej . 

 

Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných 

podujatiach: 

Naši ţiaci a pedagógovia sa v školskom roku 2010 / 2011 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. Mimoriadne výsledky so svojimi 

ţiakmi dosiahli  Mgr. Dagmar Skalická a Mgr. art. Alena Heribanová na medzinárodných 

súťaţiach / v tabuľke sú hrubšie vyznačené / . 
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4.2 NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI K 30.6.2010 
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4.3  PRIEMERNÉ PLATY ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

a) Priemerný plat pedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu : 

    630, 50 €(vrátane príplatkov, osobných ohodnotení a odmien) 

 

b)Priemerný plat nepedagogického zamestnanca ZUŠ v roku 2010 predstavoval sumu:  

   516, 79 €(vrátane príplatkov, osobných ohodnotení a odmien) 
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5  AKTIVITY ŠKOLY 
 

5.1  ÚDAJE O AKTIVITÁCH, DO KTORÝCH SA ŠKOLA ZAPOJILA  

 

SÚŤAŢE 

Názov aktivity školy Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, umiestnenie ţiakov 

5.- 8. 5. 2011  

FLAUTIÁDA 2011- 

 2. ROČNÍK 

MEDZINÁRODNEJ 

SÚŤAŢE v hre na flaute, 

Konzervatórium Bratislava 

1 ţiačka Katarína Trenčanová- strieborné pásmo v kategórii 1./B 

13. – 15. 5. 2011 

TALENTY PRE 

EURÓPU- 

 15. ročník 

MEDZINÁRÁRODNEJ 

SÚŤAŢE BOHDANA 

WARCHALA v hre na 

sláčikových nástrojoch 

2 ţiaci Matúš Farkaš – 6. miesto v 1. kategórii 

Olívia Kriváňová- účasť v 2. kategórii 

15. 3. 2011- LIDICE, 

17. ROČ. MEDZINÁR. 

SÚŤAŢE  

 

4 ţiaci diplom za účasť a kolekciu prác ţiakov Mgr. art. 

Čiernikovej 

30. 4. 2011 

TORUŇ- POĽSKO 

3 ţiaci diplom za účasť a kolekciu prác ţiakov Mgr. art. 

Čiernikovej 

10. 11. 2010 – 12. 11. 2010 

„ČAROVNÁ FLAUTA“ 

 9. ročník celoslovenskej 

súťaţe v hre na zobcovej 

flaute a drevených  

dychových nástrojoch- ZUŠ 

Niţná 

7 ţiakov Simona Jexová- 1. miesto v v 2. kat.- priečna flauta 

Katarína Trenčanová- 2. miesto v 5. kat.- priečna flauta 

Hana Kořínková- 2. miesto v 5. kat.- zobcová flauta 

Martina Mydlová- 3. miesto v 5. kat.- priečna flauta 

Barbora Kazičková- čestné uznanie v 5. kat.- priečna  

                                     flauta 

Martina Fecková- čestné uznanie v 3. kat.- zobcová 

                                  flauta 

Katarína Czaková- čestné uznanie v 3. kat.- zobcová 

                               flauta 
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24. – 25. 11. 2010  

„MLADÍ KLAVIRISTI 

2010“, celoslovenská súťaţ 

ţiakov ZUŠ v sólovej hre na 

klavíri - ZUŠ Eugena 

Suchoňa, Bratislava 

2 ţiaci Olívia Kriváňová- účasť na súťaţi v 3. kategórii 

Igor Hron- účasť na súťaţi v 6. kategórii 

 

26. – 27. 11. 2010 

„MUSICA CAMERATA“, 

3. ročník celoslovenskej 

súťaţe v komornej hre, ZUŠ 

Jána Albrechta 

6 ţiakov Katarína Šmigová, Lukáš Rajnoha - klavírne duo- 

2. miesto v 1. kategórii 

Jana Šubrová- flauta, 

Yvetta Kajanová- flauta, Lucia Maršallová - violončelo, 

Adéla Šušklebová -komorné kvarteto- 2. miesto v 4. 

kategórii 

27. 11. 2010 

„PREŠPORSKÝ 

PAGANINI“,  

14. ročník súťaţnej 

prehliadky ţiakov ZUŠ v hre 

na husliach, Miestny úrad 

MČ Bratislava- Staré Mesto, 

Zichyho palác 

2 ţiaci Olívia Kriváňová- 1. miesto v 2 . kategórii 

Matúš Farkaš- účasť na súťaţi v 1. kategórii 

Mgr. art. Jana Hluchá bola ocenená za najlepší klavírny 

sprievod 

 

 

2.- 3. 12. 2010 

 „DNI MILOŠA 

RUPPELDTA“,  

2. ročník súťaţe ZUŠ 

v sólovej hre na Dychových 

nástrojoch a v sólovom 

klasickom speve, ZUŠ 

Miloša Ruppeldta, 

Bratislava 

18 ţiakov 2. 12. 2010- dychové nástroje 

Simona Jexová - 2. miesto v 1. kategórii  

Martina Mydlová- Čestné uznanie v sólovej hre na 

priečnej flaute 

Katarína Trenčanová- Čestné uznanie v sólovej hre na 

priečnej flaute  

Katarína Czaková- účasť na súťaţi, II. kategória 

Martina Fecková- účasť na súťaţi, II. kategória 

Hana Kořínková-  účasť na súťaţi, III. kategória  

Mgr. art. Xénia Maskalíková bola ocenená za najlepší 

klavírny sprievod 
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  3. 12. 2010- sólový klasický spev 

Miroslava Hargašová - 3. miesto v I. kategórii 

Dorota Kozárová - čestné uznanie v I. kategórii 

Ema Hergottová- čestné uznanie v I. kategórii 

Monika Vrábliková - účasť na súťaţi, I. kategória 

Daniel Hurinský- 3. miesto v I. kategórii 

Cristina Clementoni - účasť na súťaţi, II. kategória 

Vanda Bednárová - 2. miesto v II. kategórii 

Martina Fecková - čestné uznanie v II. kategórii 

Sára Lovecká - účasť na súťaţi, II. kategória 

Ivica Ondrušová - účasť na súťaţi, V. kategória 

Lucia Trebulová - účasť na súťaţi 

Andrej Komada - účasť na súťaţi 

Mgr. art. Jana Hluchá bola ocenená za najlepší klavírny 

sprievod 

7. 12 2010 

 „...A SLOVO BOLO 

U BOHA...“, krajské kolo 

18. ročníka recitačnej 

súťaţe, Spojená škola 

Vincenta de Paul, Bratislava 

4 ţiaci 

 

 

 

Maximilián Sobek  

Erika Rajtová 

Lucia Hívešová  

Darina Hudecová 

umiestnili sa na 3. mieste 

10. 12. 2010  

FESTIVAL POÉZIE 

BENIAKOVE 

CHYNORANY,  

17. ročník, Košice 

1 ţiak Maximilián Sobek - najlepší účastník festivalu 

17.- 18. 3. 2011  

KRAJSKÁ SÚŤAŢ 

V KOMORNEJ HRE 

RENESANCIE 

A BAROKA,  

ZUŠ Júliusa Kowalského, 

Bratislava 

2 ţiaci Yvetta Kajanová, 

 Jana Šubrová- 

 flautové duo- čestné uznanie v III. kategória 

22. 3. 2011 

 PREHLIADKA 

MLADÝCH 

GITARISTOV-  

8. ročník- ZUŠ Eugena 

Suchoňa, Batkova 2, 

Bratislava 

1 ţiak Barbora Ďurovcová- účasť na prehliadke, IV. kategória 
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25. 3. 2011  

3. ROČNÍK HUSĽOVEJ 

SÚŤAŢE RUDOLFA 

ORSZÁGA ZUŠ J. L. Bellu 

v Kremnici 

4 ţiaci Matúš Farkaš - zlaté pásmo v I. kategórii 

Olívia Kriváňová- zlaté pásmo v I. kategórii 

Vladimír Ondrášek- bronzové pásmo v II. kategórii 

Adrián Kollár- účasť na súťaţi 

14. – 15. 4. 2011 

REGIONÁLNA 

SÚŤAŢNÁ 

PREHLIADKA 

V ŠTVORRUČNEJ HRE 

NA KLAVÍRI,  

16. ročník , ZUŠ Ferka 

Špániho, , Ţilina  

2 ţiaci Katarína Šmigová 

Lukáš Rajnoha - 

zlaté pásmo v I. kategórii 

19. 4. 2011  

4. KEYBOARDOVÁ 

SÚŤAŢNÁ 

PREHLIADKA,  

ZUŠ Povaţská Bystrica 

2 ţiaci Lívia Klačanská – bronzové pásmo v II. kategórii 

Michal Kren- čestné uznanie v V. kategórii, najlepšia 

interpretácia povinnej skladby 

27. 4. 2011  

57. HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN  

Krajské kolo celoštátnej 

postupovej súťaţe a 

prehliadky  

2 ţiačky Dominika Susková - 2. miesto v IV. kategórii  

Diana Šablicová- 2. miesto v II. kategórii 

22. 11. 2010 – 13. 11. 2010 

11. ROČNÍK SÚŤAŢNEJ 

PREHLIADKY 

SPEVÁKOV 

POPULÁRNEJ PIESNE – 

ZUŠ Gbely 

2 ţiačky Nina Balaščáková - 1. miesto a absolútny víťaz v 2. 

súťaţnej kategórii spev do 16 rokov 

Lívia Klačanská- účasť na súťaţi v 1. súťaţnej kategórii 

spev do 12 rokov 

13. – 14. 5. 2011 

NITRIANSKA LUTNA ,  

11. ročník celoslovenskej 

hudobno - interpretačnej 

súťaţe v speve a v hre na 

drevených a plechových 

dychových nástrojoch 

10 ţiakov Spev: 

Sára Lovecká - účasť v 2. kategórii 

Lívia Klačanská - účasť v 2. kategórii 

Deborah Ďurišková - účasť v 2. kategórii 

Johana Eva Brezovská - účasť v 3. kategórii 

Vanda Bednárová- účasť v 3. kategórii 

Hra na zobcovej flaute: 

Karin Podhorcová- 2. miesto v 2. kategórii 

Katarína Czaková- 3. miesto v 2. kategórii 

Martina Fecková- 3. miesto v 2. kategórii 

Hana Kořínková- účasť v 4. kategórii 

Hra na drevených dychových nástrojoch: 

Simona Jexová- 3. miesto v 1. kategórii v hre na priečnej 

flaute 
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24. – 25. 5. 2011-  

3. ROČNÍK 

CELOSLOVENSKEJ 

SÚŤAŢE V SÓLOVOM 

SPEVE PETRA 

DVORSKÉHO, 

ZUŠ Košice 

3 ţiačky Mária Horváthová - strieborné pásmo v 4. kategórii 

Dominika Jakabová - strieborné pásmo v 4. kategórii 

Lucia Trebulová - bronzové pásmo v 5. kategórii 

31.5.2011- 

 „DIELO TVOJICH 

RÚK“ 

 6. ročník celoslovenskej 

divadelnej prehliadky, 

Topoľčany 

6 ţiakov Účasť ţiakov LDO z triedy p. uč. Adamovičovej s hrou A. 

P: Čechova „Pytačky“ 

 

24.-26.6.2011- 

„HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN“  

celoslovenské kolo 

prehliadky a súťaţe 57. 

ročník  

1 ţiak Dominika Susková - 1. miesto v IV. kategórii 

p. uč. Adamovičová- členka poroty 

 

4. 6. 2011- 

 „HĽADÁ SA 

MUZIKÁLOVÁ 

HVIEZDA“   

spevácka súťaţ ţiakov 

Bratislavských ZUŠ a ZUŠ 

Bratislavského kraja- 7. 

ročník, 

ZUŠ Hálkova , Bratislava 

 

 

15 ţiakov Monika Vrábliková- 1. miesto v I. kategórii 

Lívia Klačanská- 2. miesto v I. kategórii  

Daniel Hurinský- 3. miesto v I. kategórii 

Dominika Jakabová- 3. miesto v IV. kategórii 

Hana Arnold- účasť na súťaţi 

Vanda Bednárová- účasť na súťaţi 

Johana Eva Brezovská- účasť na súťaţi 

Martina Fecková- účasť na súťaţi 

Tereza Ferancová- účasť na súťaţi 

Sára Lovecká- účasť na súťaţi 

Laura Moravčíková- účasť na súťaţi 

Barbora Šajbidorová, účasť na súťaţi 

Nina Balaščáková- účasť na súťaţi 

Beáta Brandšteterová- účasť na súťaţi 

Petra Adamíková- účasť na súťaţi 

25. 3. 2011 

MAĽOVANÁ ZUŠ-KA,  

Banská Bystrica, 

 

5 ţiakov diplom za účasť a kolekciu prác ţiakov Mgr. art. 

Čiernikovej, Moravčíkovej  

31. 3. 2011-  

VESMÍR OČAMI DETÍ- 

Hurbanovo 

10 ţiakov diplom za účasť a kolekciu prác ţiakov Mgr. art. 

Čiernikovej, Kuzmovej 

30. 4. 2011 

NITRIANSKA LUTNA“, 

ZUŚ Nitra 

4 ţiaci diplom za účasť a kolekciu prác ţiakov Mgr. art. 

Moravčíkovej a Kuzmovej 

30. 4. 2011 

TWISTER- ALGIDA 

7 ţiakov diplom za účasť a kolekciu prác ţiakov Mgr. art. 

Čiernikovej 
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KONCERTY 

5. 10. 2010 

RÁDIO DEVÍN 

priamy prenos Slovenský 

rozhlas- 

 

7 ţiakov Lívia Klačanská, Igor Hron, Katarína Trenčanová, Simona 

Jexová, Martina Fecková, Marek Mader, Michal Zaričňak 

12. 11. 2010 

KONCERT Z TVORBY 

SLOVENSKÝCH 

SKLADATEĽOV PRE 

DETI A MLÁDEŢ, 

Koncertná sála  HTF 

VŠMU Zochova  

1 ţiak Igor Hron 

13. 10. 2010- 

VYSTÚPENIE V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŢĎ“,  

Vajnorská ul 

6 ţiakov Martina Fecková, Katarína Czaková, Maximilián Sobek, 

Martina Mydlová, Danica Rusnáková, Lucia Talabová 

23. 11 2010  

KONCERT PRI 

PRÍL.EŢITOSTI 50. VÝR. 

GYMNÁZIA 

METODOVA 

 

2 ţiačky Nina Balaščáková, Beáta Brandšteterová 

 7. 12. 2010-  

„ PREŠPORSKÉ 

PERNÍČKY“ 

 spoločný 

 koncert troch ZUŠ  

/ Hálkova, Batkova, 

Sklenárova/ -Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca 

8 ţiakov Katarína Šmigová, Lukáš Rajnoha, Marek Mader, Mária 

Šinská, Katarína Trenčanová, Alena Olvecká, Mária 

Olvecká, Lívia Klačanská 

5. 12. 2010,  

EUROVEA vystúpenie  

1ţiačka Nina Balaščáková 

15. 12. 2010 

VEREJNOM 

KONCERTE ZUŠ 

EXNÁROVA 

1 ţiak Michal Zaričňak 
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16. 12. 2010 

VYSTÚPENIE V KLUBE 

DÔCHODCOV 

 „Zlatý dáţď“-Vajnorská 

9 ţiakov Martina Fecková, Diana Šablicová, Sabina Jexová, Jakub 

Jurický, Danica Rusnáková, Lucia Talabová, Darina 

Hudecová, Laura Moravčíková, Debora Ďurišková 

16. 12. 2010  

MICROSOFT 

-Vianočné vystúpenie pre 

firmu  

2 ţiaci Niny Balaščákovej a Michala Zaričňaka 

7. 5. 2011 

SLÁVNOSTNÝ 

KONCERT VÍŤAZOV 

SÚŤAŢE FESTIVAL 

MILOŠA RUPPELDTA, 

Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca 

4 ţiačky Lívia Klačanská Vanda Bednárová, Dominika Jakabová, 

 Simona Jexová 

 

16. 4. 2011 

„BRATISLAVA PRE 

VŠETKÝCH“ 

 koncert v Pálffyho paláci  

10 

ţiakov 

Matúš Majer, Vanda Bednárová, Mária Šinská, Ivica 

Ondrušová, Katarína Trenčanová, Roman Palacka, Jana 

Biznárová, Olívia Kriváňová, Simona Jexová, Barbora 

Kazíčková 

16. 4. 2011 

BRATISLAVA PRE 

VŠETKÝCH“- koncert na 

Hlavnom námestí 

6 ţiakov Martina Fecková, Lívia Klačanská, Daniel Hurínsky, 

Dominika Jakabová, Nina Balaščáková, Michal Zaričňak 

16. 4. 2011 

„BRATISLAVA PRE 

VŠETKÝCH“- 

Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca 

20 

ţiakov 

Martina Fecková, Mária Horváthová, Katarína Šmigová, 

Lukáš Rajnoha, Hana Kořínková, Viera Karabínošová, Ján 

Cerovský, Radoslav Zeman, Vladimíra Semanová, ţiaci 

sláčikového súboru 

16. 4. 2011 

„BRATISLAVA PRE 

VŠETKÝCH“-  

stánok na Hlavnom námestí 

30 

ţiakov 

stánok na Hlavnom námestí- práca s deťmi, 

celodenná akcia, p. uč. Kuzmová, Moravčíková, 

Čierniková 

 31.5.- 10. 6. 2011 

ŠTETCOM A FARBAMI 

PROTI DROGÁM“. 

výstava VO v Stredisku 

kultúry na Vajnorskej ul. 

pod názvom „ 

45 

ţiakov 

Ţiaci ped..:Kuzmová, Moravčíková, Čierniková 
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16. 4. 2011  

V AUTOBUSE PRED 

SND 

výstava prác ţiakov VO  

15 

ţiakov 

ţiaci ped : pp.uč.Kuzmová, Moravčíková, Čierniková 

8. 5. 2011 

VYSTÚPENIE  V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŢĎ 

9 ţiakov Martina Fecková, Diana Šablicová, Sabina Jexová, Jakub 

Jurický, Danica Rusnáková, Lucia Talabová, Darina 

Hudecová, Laura Moravčíková, Debora Ďurišková 

24. 5. 2011 

VYSTÚPENIE  V KLUBE 

DÔCHODCOV „ZLATÝ 

DÁŢĎ 

9 ţiakov Martina Fecková, Diana Šablicová, Sabina Jexová, Jakub 

Jurický, Danica Rusnáková, Lucia Talabová, Darina 

Hudecová, Laura Moravčíková, Debora Ďurišková 

 

 

5.2 ÚDAJE O AKTIVITÁCH, KTORÉ ORGANIZOVALA ŠKOLA 

(Uvádzajú sa len vlastné aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy) 

  

Názov aktivity školy Počet účastníkov Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

TRIEDNE KONCERTY 30 koncertov 

290 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 21 koncertov 

310 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 
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VEREJNÉ KONCERTY 

16. 11. 2010 

SPEVÁCKY 

ABSOLVENTSKÝ 

RECITÁL Niny 

Balaščákovej a Michala 

Zaričňaka 

6 ţiakov Absolventi predviedli kvalitné výkony 

s vysoko odbornou prípravou svojich 

pedagógov, Michal Zaričňak bol prijatý na 

Cirkevné konzervatórium v Bratislave 

16. 12. 2010 

VIANOČNÝ ČAS 

RADOSTI 

Vianočný koncert , 

Zichyho palác 

 

35 ţiakov Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

ţiakom Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané členmi umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou a zástupcami zriaďovateľa. 

8. 3. 2011 

„FAŠIANGOVÝ 

KONCERT“, 

koncertná sála školy-  

 

51 ţiakov Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

ţiakom Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané členmi umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou v maskách.Spolupráca v VO 

29. 3. 2011  

KONCERT 

PEDAGÓGOV PRI 

PRÍLEŢITOSTI DŇA 

UČITEĽOV-  

Pálffyho palác- Zámocká 

ulica 

21 pedagógov, 6 

ţiakov 

Prezentácia výkonov pedagógov. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou 

5. 4. 2011  

SPEVÁCKY 

ABSOLVENTSKÝ 

KONCERT  Ivice 

Ondrušovej a Viery 

Karabínošovej 

10 ţiakov Absolventky predviedli kvalitný výkon 

s vysoko odbornou prípravou svojho 

pedagóga. 
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12. 4. 2011  

JARNÝ VEREJNÝ 

KONCERT- 

Zrkadlová sieň 

Primaciálneho paláca 

39 ţiakov Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

ţiakom Prezentácia najlepších výkonov, 

ktoré boli vybrané členmi umeleckej rady. 

Prezentácia pred rodičmi, širokou 

verejnosťou 

20. 4. 2011 

SPEVÁCKY 

ABSOLVENTSKÝ 

RECITÁL Lucie 

Trebulovej 

 

5 ţiakov Absolventka predviedla kvalitný výkon 

s vysoko odbornou prípravou svojho 

pedagóga. 

19. 5. 2011  

VYSTÚPENIE ŢIAKOV 

TO, LDO 

Sála LDO ZUŠ Hálkova 

32 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 

4. 6. 2011 

KONCERT VÍŤAZOV  

7. ročníka speváckej 

súťaţe „Hľadá sa 

muzikálová  

 

17 ţiakov Prezentácia najlepších výkonov 

súťaţiacich ohodnotených odbornou 

porotou. 

6. 6. 2011  

OTVORENÁ HODINA 

ŢIAKOV TO- PŠ- p. 

Bicáková 

Sála LDO 

19 ţiakov/ Ţiaci predviedli veľmi pekné výkony, 

spokojnosť rodičov, komunikácia 

pedagóga  rodiča, odbúravanie trémy 

u ţiakov. 
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9. 6. 2011 

 „MOJ PRVÝ 

koncert“,najmladších 

ţiakov školy pri 

príleźitosti dňa detí  v 

Pálffyho palác, Zámocká 

ul.  

 

49 Zavŕšenie dlhodobej prípravy pedagóga so 

ţiakom 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. 

13. 6. 2011 

POP KONCERT-  

Koncertná sála ZUŠ 

Hálkova 56 

32 Znovu rozbehnutie oddelenia dţezovej 

a tanečnej hudby. Zvyšovanie záujmu 

o tento ţáner. 

15.6.2011  

ZÁVEREČNÝ 

KONCERT 

ABSOLVENTOV 

Koncertná sála ZUŠ 

12 Zavŕšenie etapy umeleckého vzdelávania. 

Prezentácia práce pedagóga a ţiaka pred 

rodičmi a širokou verejnosťou. 

21. 6. 2011 

 KONCERT ŢIAKOV 

ŠPD 

 Koncertná sála ZUŠ  

28 Podporiť zvyšujúci sa záujem o umelecké 

vzdelávanie dospelých. 

Zvyšovanie sebavedomia dospelých 

ţiakov a odbúravanie trémy. 

17. 6. 2011  

VYSTÚPENIE LDO  

predstavenie „V divadle“ 

Sála LDO ZUŠ Hálkova 

15 Ţiaci predviedli kvalitné výkony pod 

vedením pedagóga LDO. 

22. 6. 2011 

Mozartova sieň  

Rakúskeho veľvyslanectva, 

Ventúrska 10 

 

5 Prevedenie monodrámy a predstavenia 

„Pytačky“ od A.P. Čechova 
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5.3 PROJEKTY ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENOSTI, RESP. TVORBE  

 

Vyzývateľ 

na 

predkladanie 

projektu, 

resp. vlastný 

projekt školy 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

Termín 

začatia 

realizácie a 

ukončenia 

realizácie 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Koncertná prehliadka 

ţiakov bratislavských 

ZUŠ v hre na 

keyboarde, 8. 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 

16. 3. 2011 

Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Spevácka súťaţ ţiakov 

bratislavských ZUŠ 

a ZUŠ Bratislavského 

kraja „Hľadá sa 

muzikálová hviezda“, 7. 

ročník 

 

Výmena skúseností  a odbornej 

umeleckej prípravy ţiakov s pedagógmi 

bratislavských ZUŠ v tejto oblasti, 

motivácia ţiakov, prezentácia, 

pozitívny ohlas verejnosti najmä 

rodičov a pedagógov ostatných  ZUŠ, 

nadviazanie kontaktov s odborníkmi / 

odborná porota/, uplatnenie úspešných 

adeptov súťaţe v profesionálnych 

umeleckých telesách, muzikálových 

projektoch a stredných a vysokých 

školách umeleckého zamerania 

Cieľová skupina: ţiaci I., II. stupňa 

a ŠPD umeleckého vzdelávania na ZUŠ 

4.6.2011 
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Z
U

Š
 H

á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Školská súťaţ v hre na 

dychových nástrojoch, 4. 

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 

15. 3. 2011 
Z

U
Š

 H
á
lk

o
v
a
 5

6
 

 

Školská súťaţ v hre na 

klavíri , 1. 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 

16. 5. 2011 
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6  VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

 ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  
 

 

V školskom roku 2010 / 2011 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila Štátna školská inšpekcia. 
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7  VÝSLEDKY  FINANČNEJ A EKONOMICKEJ KONTROLY, 

 VYKONANEJ ÚTVAROM MESTSKÉHO KONTROLÓRA HL.M. 

 SR BRATISLAVY V ZUŠ 
 

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 1/2011 zo dňa 12.1.2011 v súlade s rámcovým 

plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2011, schváleným uznesením 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1170/2010 zo dňa 28.10.2010, 

vykonali zamestnanci útvaru mestského kontrolóra v čase od 18.1.2011 do 7.2.2011 kontrolu 

plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou  v roku 2008 v ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave. Kontrolované bolo obdobie od 

1.1.2008 do ukončenia výkonu kontroly. 

  Kontrolou plnenia opatrení neboli zistené ţiadne nedostatky a  8.2.2011 bol 

vypracovaný záznam o ukončení kontroly.  
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8  PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 

 ŠKOLY 
 

Základná umelecká škola zabezpečuje výučbu v budovách:  

 

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

všetkých poskytovaných odboroch.. Z kapacitných dôvodov musíme vyuţívať na výučbu 

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

zasadacia miestnosť.  

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

v hudobnom odbore.  

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

výtarnom odbore. 

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

ktorí potom vo vyšších ročníkoch pokračujú v štúdiu v centrálnej budove. 

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. 

V roku 2008  bola škola zapojená do Investičného projektu hl. mesta. Z tohto projektu bolo 

zabezpečené: zateplenie budovy, nová fasáda, výmena okien, nová plynová  kotolňa, 

maľovanie, nákup a poloţenie nových podlahových krytín do niektorých tried. 

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

energiách. 

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

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

dôleţitou skutočnosťou sú nevyhovujúce opotrebované radiátory, ktorých výmena je tieţ 

nevyhnutná.  

V budúcnosti je nevyhnutné myslieť na umiestnenie parkovacej plochy pre rodičov 

a návštevníkov školy. 

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

zabezpečenie jednotlivých priestorov školy: 

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

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

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



28 

 

-  nákup výpočtovej techniky 

-  vybavenie tried novými hudobnými nástrojmi a nábytkom 

V školskom roku 2010/2011 sme na škole vykonali revízie komína 2 krát ročne, revíziu 

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

z financií ZRŠ/, 

revízia BOZP a PO a školenie, 

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

podujatia školy, ktoré súvisia s učebným procesom. 
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9  FINANČNÉ A HMOTNÉ  ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-

 VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY V ROKU 2010 
 

1. Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 430.834,51 eur 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 50.641,89 eur 

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : 0   

4. Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ ) -  

stav na účte ZRŠ k septembru 2010 : 3.384,05 eur 

5. Iné finančné prostriedky: 0 

 

Správa o hospodárení za rok 2010 

 
Pridelené rozpočtové finančné prostriedky      
   

Schválený rozpočet :  beţné výdavky    celkom  600:  422 676 eur    

                                   z toho mzdy 610:  289 161,- 

   kapitálové výdavky:                      4 979,- 

                                   spolu:                             427 655,- 

 

Rozpočet bol v priebehu  roka  nasledovne upravený: 

a) zníţený na poloţke 713  v dôsledku šetrenia – odobraté kapitálové výdavky 

b) zvýšený na poloţkách 610 o 6 442,- a  620 o 2 267,- (vyššie čerpanie je dôsledkom 

Zákona č.317 /2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch , od 1.11.2009 bol 

zvýšený triednický príplatok, pedagogickí  zamestnanci s vyšším vzdelaním boli 

zaradení do vyššej platovej triedy, 3 zamestnanci boli zaradení do 12 platovej triedy, 

od 2. polroka 2011 boli ţiaci PŠ zaradení na hru na nástroji, čo znamená zvýšenie 

hodinových dotácií u niektorých pedagógov individuálneho vyučovania a zároveň táto 

skutočnosť predstavovala  zvýšený nárast čerpania finančných prostriedkov na mzdy. 

c) s vyšším čerpaním finančných prostriedkov na poloţke 610 súvisí vyššie čerpanie na 

poloţke 620 – odvody. 

 

Skutočnosť: výdavky celkom      430 834,51   

   z toho mzdy    610:   295 603,- 

   odvody  620:    101 953,42 

   tovary a sluţby 630:        32 757,51 

   transfery  640015:         520,58 
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Na poloţke 620 bolo šetrenie vo výške 1 413,58 €, ktoré bolo pouţité na vyplatenie práce 

neschopných za zamestnávateľa prvých 10 dní  a  na prevádzku. 

Nespotrebovanú dotáciu vo výške 550,49,-  z poloţky 630  sme v rámci šetrenia vrátili. 

Prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2010 bol 37,45,- zamestnanca a 

priemerná mzda činila 657,77 ,-. Naša priemerná mzda nedosahuje  deklarovanú 

priemernú mzdu SR. 

 

Porovnanie s rokom 2009  

 

ZUŠ Hálkova v roku 2010 z  financií na prevádzku hradila iba najnutnejšie výdavky.  

Náklady na prevádzku školy bez mzdových a odvodových povinností zamestnávateľa činili: 

 

Rok 2009 v €.  rok 2010 v €.   

Poloţka 

632 energie  13 322,60   10 088,87 

633 materiál     8 589,46    5 355,80  

635 opravy           0,-           0,- 

636 nájom        2 241,98      2 165,24 

637 sluţby   15 320,97  15 086,85 

640 PN            709,31         520,58 

spolu    40 184,28  32 757,51 

Príjmy organizácie: 

školné od rodičov    50 641,89 

dobropis faktúra za plyn   514,06 

úroky      6,38 

 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok: 

Stav investičného majetku ku dňu 31.12.2010-43 493,87 

z toho odpisy 41 678,66 

Prírastok  0,- 

Úbytok 0,- 
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Majetok bol odpísaný v zmysle opatrení MF SR a Zákona o daniach 595 / 2003 rovnomernou 

metódou odpisovania. Jeho zostatková účtovná cena je 1 815,21 €, účet 355 je 1 815,21 €. 

 

Stav dlhodobého hmotného majetku, ktorého vstupná cena je niţšia ako1 700,- € 

k 31.12.2009-85 631,71 

Prírastok 3 507,19 

Úbytok        0,- 

 

Neuhradené faktúry za obdobie 12/2010 činili : 157,10 eur. 

Záväzok k SF za vedenie účtov v banke: 83,82 eur. 

Dňa 31.12.2010 vrátila Všeobecná ZP sumu 193,18 z poistného z minulých období. 

Suma bude vrátená do rozpočtu Magistrátu hl. m. Bratislavy. 

 

Krátkodobé záväzky voči zamestnancom tvoria mzdy 26 372,85, daň 3 276,27 

a záväzky voči poisťovniam 10 103,71 eur. 

Záväzky sú kryté finančnými prostriedkami na depozite. 

 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu: 

  

Zostatok 2009    3 562,39 

Tvorba SF    3 105,32 

Čerpanie stravné   1 001,28 

Regenerácia    1693,99 

Zostatok 2010    3 972,44 

 

Nespotrebovaná dotácia  550,49 €, bude vrátená zriaďovateľovi do konca februára 2010. 

  

Rozpočet vyčerpaný na 99,87%.        

  

V Bratislave, dňa 20.01.2011       

Spracovali: Beatrix Jarošková Zodpovedná: Mgr. Ingrid Bubeníčková  

            Mária Sopociová     riaditeľka 

(Túto informáciu zabezpečí škola  aj  priloţením Správy o hospodárení za  kalendárny rok 

2010) 
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10 CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM  

ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 

A VYHODNOTENIE ICH PLNENIA.  
 

V školskom roku 2010 / 2011 sme sa snaţili postupovať podľa určených cieľov a plniť ich 

v rámci celého obdobia. Úspešne sme uskutočnili 8. ročník koncertnej prehliadky ţiakov 

bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde, 7. ročník speváckej súťaţe ţiakov bratislavských 

ZUŠ a ZUŠ Bratislavského kraja pod názvom „Hľadá sa muzikálová hviezda“. Súťaţ v hre na 

drevených dychových nástrojoch splnila opäť svoje očakávania a výsledky. Pedagógovia 

klavírneho oddelenia uskutočnili 1. ročník školskej súťaţe v hre na klavíri, ktorá mala 

výborné ohlasy u ţiakov , pedagógov a rodičov. Keďţe v školskom roku 2009 / 2010 nám 

odišli 3 pedagógovia z Oddelenia dţezovej a tanečnej hudby nakoľko nespĺňali kvalifikačné 

predpoklady, snaţili sme sa v  roku 2010 / 2011 opäť postaviť toto oddelenie 

s kvalifikovanými pedagógmi, čo sa aj do určitej miery podarilo. Kapela mladších ţiakov pod 

vedením nových pedagógov uskutočnili v máji koncert dţezovej a tanečnej hudby. 

Speváckemu oddeleniu sa nepodarilo dokončiť naštudovanie a následne predviesť verejnosti 

operné predstavenie V. Blodeka „V studni“  , nakoľko dvaja zo štyroch predstaviteľov 

operného predstavenia ukončili predčasne štúdium na našej škole./ Patrik Palík a Andrej 

Komada / a medzi ţiakmi oddelenia sa nenašla adekvátna náhrada. 
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11 OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ 

 VÝSLEDKY A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A

 ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA, VRÁTANE NÁVRHOV 

 A OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE 
 

SILNÉ STRÁNKY 

. Budova školy je po rekonštrukcii  / zateplenie,  

  nová fasáda, výmena okien, nová plynová 

  kotolňa - samostatné vykurovanie, odvlhčenie 

  tried v prízemí, vymaľovaný interiér školy, 

nové 

  podlahové krytiny v triedach/ 

. Škola je zabezpečená mreţami  / okná časti 

  prízemia, celý vchod aj vnútorný /  a kódovým 

  otváracím systémom 

. Škola je plnoorganizovaná, sú zriadené všetky 

  4 odbory  - hudobný, výtvarný, literárno- 

  dramatický a tanečný  

. 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,   

  akceputujúca, 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  

. Zavedenie predmetu Hudba a počítač v rámci  

SLABÉ STRÁNKY 

.  Doposiaľ nebola  uzatvorená nájomná zmluva  

   medzi školou a  zriaďovateľom/som  

   vo funkcii riaditeľky 7 rokov /  

.  Nedostačujúca vybavenosť učebných 

   Pomôcok     v niektorých predmetoch  /VO, 

   HN/ 

.  Zastarané vybavenie tried /starý nábytok,  

   interiérové dvere, staré radiátory.../ 

.  Nedostatok kvalifikovaných pedagógov 

   v predmete Hra na gitare, Hra na keyoarde, 

   Tanečná hudba / 

.  Plne obsadené všetky priestory školy, 

   v súvislosti  s tým nie je moţnosť prijať viac 

    ţiakov 

.  Chýba klimatizácia v koncertnej sále, ktorá je 

   na 3. poschodí pod strechou budovy 

.  Nedostačujúce odhlučnenie tried 

.  Nedostatok finančných prostriedkov na 

  ohodnotenie zamestnancov vo forme odmien 

   alebo osobných príplatkov 

 

 

NÁVRHY OPATRENÍ: 

Moţnosť riešenia všetkých slabých stránok sa 

odvíja od moţnosti financovania, t. j. od od 

pridelenia finančných prostriedkov  

 

 

Rezervy sú v tanečnom odbore z dôvodu častej 

migrácie pedagógov v tomto odbore, ale i ţiakov 

z dôvodu vzniku nových hip - hopových 
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 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 /  

  Batkova, Sklenárova, Jesenského / 

. Druţobné kontakty s umeleckými školami 

  v zahraničí /Budapešť, Praha / 

. Spolupráca s inými inštitúciami / Mestská časť 

  Bratislava - Nové Mesto, kluby dôchodcov, ZŠ  

  s MŠ Česká, Konzervatórium v Bratislave, 

  Cirkevné konzervatórium  v Bratislave, Hlavné  

  mesto SR Bratislava, Pedagogická fakulta UK, 

  AUHS, VŠMU / 

. Spolupráca so zdruţením rodičov na výbornej 

  úrovni  

. Zdruţenie rodičov je poberateľom 2 % z daní 

. Spolupráca s osobnosťami pedagogickej a 

  umeleckej oblasti / hudobný skladateľ 

  prof. J. Hatrík a V. Kubička, E. Pavlíková, 

  Z. Mauréry, P.  Mauréry, M.  Malinovský, 

  J.  Ďurdiak, J. Slezák, J.  Smyčková, Czongor 

  Kassai , J. Hittnerová/ / 

. Spolupráca s médiami / Televízia – Nové 

  Mesto,   RTVS, Televízia Markíza  

tanečných skupín a súkromných    

tanečných štúdií   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLEŢITOSTI 

. Modernizácia a postupné dopĺňanie  

  materiálno –  technického zabezpečenia školy 

. Nadviazanie kontaktov s novými druţobnými  

  školami 

. Zvýšenie finančných prostriedkov zo strany 

  zriaďovateľa 

. Získavanie finančných prostriedkov z grantov  

  a od sponzorov 

. Tvorba a participácia na projektoch 

RIZIKÁ  

.  Limitované prideľovanie finančných 

   prostriedkov 

    v rámci normatívneho financovania 

.  Nízke a nedostačujúce finančné ohodnotenie 

   zamestnancov v školstve 

.  Nedokonalosť najmä zákona 317 / 2009 a jeho 

   dopad v praxi 

.  Slabá akceptácia ZUŠ zo strany vládnych 

   predstaviteľov, poslancov 
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. Medializácia a zviditeľňovanie školy 

 

.  Nízka kultúrna vyspelosť širokej verejnosti  

   a ignorovanie podpory umeleckého   

   vzdelávania a umenia ako takého 

 

 

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

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

V školskom roku 2010 / 2011 boli na stredné odborné školy prijatí: 

- Barbora Kazičková, hra na priečnej flaute, Konzervatórium, Bratislava 

- Samuel Maťo, hra na  husliach , Cirkevné konzervatórium, Bratislava 

- Michal Zaričňak, spev, Cirkevné konzervatórium, Bratislava 

- Dominika Sandorová, hudobno - dramatický odbor, Cirkevné konzervatórium, 

Bratislava 

- Barbora Rakovská, Stredná škola scénického výtvarníctva, animovaná tvorba, 

Bratislava  

- Erika Rajtová, Stredná škola pedagogická, Bratislava 

 

Absolventi školy  pôsobia v rôznych  profesionálnych umeleckých telesách a divadelných 

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

Golisová, Miroslava Partlová, Aneţka a Eliška Drmolové, Andrea Gábrišová a iní/ 
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12 ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE  

 

12.1  PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE 

V školskom roku 2010 / 2011 sa na ZUŠ Hálkova 56 neuskutočnila kontrola Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva. 

 

12.2  SPOLUPRÁCA ŠKOLY  

 

Spolupráca s rodičmi ţiakov 

 

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 /napr. letné sústredenie sláčikového súboru/ 

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 z rozpočtu školy./ deratizácia, 

revízie, rekonštrukcia sociálnych zariadení v minulo období/  

 

Spolupráca s právnickými osobami  

 

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

dobe vôbec jednoduché.  

Pri organizovaní speváckej súťaţe Hľadá sa muzikálová hviezda nás výlučne podporujú 

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

školskom roku  nám do  súťaţe  prispeli a na účet ZRŠ poslali sponzorské príspevky: 

R-DAS s.r.o. Ing. Libor Majer, PhD. 

NEUMAHR - Roman Neumahr- tlačiareň, s.r.o. 

NAJDARČEKY - Roman Dojčan 

XANTO ZVOLEN – Ing.. Ján Plesník 

JUDr. Boris Šimkovič - starosta obce Záhorská Ves 
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Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom  

 

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

skúsenosť spolupráce najmä v súvislosti s projektom Bratislava pre všetkých prináša kaţdý 

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

ZUŠ reprezentujú na týchto podujatiach v palácoch a na Hlavnom námestí seba, pedagógov, 

svoju školu a šíria dobré meno hlavného mesta na verejnosti. 

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

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

Spolupracujeme so základnými školami s MŠ na Českej a Sibírskej ulici, kde sídlia aj naše 

detašované pracoviská. 

 

Iná spolupráca  

 

 V školskom roku 2010 / 2011 sme naďalej spolupracovali s Klubmi dôchodcov „Zlatý 

dáţď“- Nové Mesto a v rámci  podujatí pre seniorov sme  pripravili niekoľko koncertov pre 

členov týchto klubov pre seniorov.  

 

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 druţobnými školami:  Hudobná škola v Budapešti  

 ZUŠ Ilja Hurníka v Prahe 

V budúcnosti by sme chceli osloviť ku spolupráci ZUŠ z Českej republiky alebo Rakúska. 

 

 

 

 



38 

 

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na výchovno–vyučovacom procese a výborných 

výsledkoch našej školy v školskom roku 2010/2011, ţiakom, pedagógom, nepedagogickým 

zamestnancom, zriaďovateľovi našej školy, Magistrátu hlavného mesta SR, najmä 

oddeleniu školstva , kultúry a športu a finančnému oddeleniu, Rade školy a v neposlednom 

rade Zdruţeniu rodičov pri ZUŠ Hálkova 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 08. septembra 2011 

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. Koncepcia školy na roky 2007 - 2011 

3. Plán práce školy na školský rok 2010/2011 

4. Vyhodnotenie plnenia plánu práce školy a predmetových komisií. 

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

6. Školský vzdelávací program na školský rok 2010 / 2011  

 

 


