
65 rokov 
ZUŠ 

Hálkova



Základná umelecká škola Hálkova 56 v Bratislave oslavuje 
v tomto školskom roku svoje narodeniny. 

Už 65 rokov Vám otvára dvere do sveta umenia plného 
tónov, farieb, krásy a hodnoty slova, pohybu a radosti 
z tvorivosti. Snažíme sa byť stále lepšími a naším cieľom 
je mať naďalej školu plnú šťastných, spokojných žiakov 
a rodičov.            

Slovo na úvod…

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková 
Vaša riaditeľka



Naša škola – to sme my

685 

449 v hudobnom

158 vo výtvarnom

26 v tanečnom

52 v literárno-dramatickom

Vyučuje ich 41 pedagógov

Prevádzku zabezpečuje 5 nepedagogických zamestnancov

žiakov študuje 
v štyroch odboroch:



školský rok 1953 / 54
založenie školy ako IV. Hudobnej školy v Bratislave, 
sídlo na Šancovej ulici, riaditeľka Juliana Hudcová

školský rok 1973 / 74
presťahovanie ZUŠ na Hálkovu ulicu 56,
vytvorenie všetkých vyučovacích odborov, 
po riaditeľke Jaroslave Almerovej vedie školu 
Ladislav Ganzer

… Narodili sme sa…

od roku 1976 
je vo funkcii riaditeľky školy Jolana Šestáková,
ktorá výrazne ovplyvňuje umelecký rast školy

 Fašiangový koncert



V roku 1991 
nastupuje do funkcie riaditeľky školy  
Daniela Janíčková, ktorej cieľom je budovanie 
vysokej úrovne a dobrého mena školy.

Naša škola dnes

V roku 2004 
sa stáva riaditeľkou školy Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, nadväzuje 
na dosiahnuté výsledky, v spolupráci s kvalitným tímom zamestnancov 
neustále zvyšuje umeleckú úroveň školy a výchovno-vzdelávací proces 
vyučovania. 

Škola má jedno elokované pracovisko v Základnej škole s materskou 
školou na Českej ulici 10.

  Učiteľský koncert v Pálffyho paláci

Výstava prác žiakov VO v KC Vajnorská



navštevuje 449 žiakov

Deti od piatich rokov až po dospelých vyučujeme 
spev a hru na rôznych hudobných nástrojoch a 
 žiaci sa zúčastňujú na mnohých súťažiach, 

 verejných koncertoch a podujatiach, 
 uskutočňujeme školské súťaže v hre na klavíri, 
dychových nástrojoch a hudobnej náuke, 

 talentovaní žiaci môžu pokračovať v štúdiu 
na konzervatóriu a vysokých školách umeleckého 
zamerania.

Hudobný odbor

Gitarový súbor

Simona Jexová Igor Hron Rudolf Kusý



Hudobný odbor

Hviezdičky Muzikál „Snehulienka a sedem pretekárov“

Súbor zobcových fláut Komorný zbor Simona Henigerová



 deti začínajú od piatich rokov

 vyučovanie je zamerané na spoznávanie mnohých 
  výtvarných techník

 výtvarná výchova prepája citovú a rozumovú 
 stránku dieťaťa

 žiaci reprezentujú školu na výstavách, súťažiach, 
 svojimi dielkami skrášľujú interiér školy, pripravujú 
 plagáty na školské podujatia

 môžu pokračovať v štúdiu na rôznych stredných
  a vysokých školách umeleckého zamerania

Výtvarný odbor

Bratislavské mestské dni



Výtvarný odbor

Erik Hladný



 vyučujeme deti od piatich rokov

 žiaci získavajú základy tanečnej výchovy – 
  klasického, ľudového a moderného tanca 

 sú vedení k pôsobeniu v rôznych  
tanečných súboroch

 žiaci sa prezentujú na verejných vystúpeniach

 môžu pokračovať v štúdiu na tanečnom  
konzervatóriu

Tanečný odbor

Mladšie žiačky TO



Tanečný odbor

Staršie žiačky TO



 navštevujú žiaci od šiestich rokov

 ponúka dramatické, rečové, prednesové  
a slovesné tvorivé činnosti, písané slovo

 získavajú vzťah k rodnej reči

 žiaci sa zúčastňujú súťaží

 môžu pokračovať v štúdiu herectva, réžie, 
bábkoherectva, filmovej vedy, učiteľstva

 účinkujú na verejných akciách

 spolupracujú s hudobným a tanečným odborom
 

Literárno-dramatický odbor

Absolventi LDO 2017 

Z vianočného predstaveniaKatarína Šmigová, Roland Krausz, Jakub Jurický Mária Miklošková



Literárno-dramatický odbor

Scénka „Vzbura škriatkov“ Dominika Gregorová Lucia Schrammová, Debora Ďurišková, Ngo Thuy Tien

Mladšie žiačky LDO Mária Hlavinková



 Komorný orchester Strieborné struny pod vedením 
Mgr. Aleny Heribanovej v súčasnosti združuje  
10 žiakov a absolventov Základnej umeleckej školy 
Hálkova 56 v Bratislave vo veku od 14 do 24 rokov.

 Reprezentuje školu a hlavné mesto SR Bratislavu 
na rôznych verejných koncertoch, vystúpeniach 
a benefičných podujatiach.

 Repertoár súboru tvoria diela velikánov baroka, 
klasicizmu, romantizmu a taktiež súčasnej tanečnej 
a populárnej hudby.

 Koncerty mimo hlavného mesta Bratislavy: Stupava, 
Rohovec, Záhorská Ves, Trenčianske Teplice, 
Prievidza, Handlová, Hlohovec, Nízke a Vysoké Tatry 

Strieborné struny

 Zahraničné zájazdy a koncertné turné:
  november 2013 – Wolfsthal (Rakúsko)
  máj 2014 – Praha (Česká republika)
  december 2014 – Florida (USA)
 september 2015 – Salzburg a Innsbruck (Rakúsko)
  september 2016 – Paríž (Francúzsko)
  december 2016 – Sydney, Melbourne, Adelaide (Austrália)
  september 2017 – Londýn (Anglicko)
 2012 – debutové CD 
 2016 – záznam a DVD z koncertu v Stupave odvysielaný v Televízii LUX

Florida 2014

Paríž 2016



Strieborné struny

Sydney 2016  Innsbruck 2015

Londýn 2017Londýn 2017



Pedagogickí zamestnanci  
   
Riaditeľka školy:   
 Mgr. art. Ingrid Bubeníčková 

Štatutárny zástupca riaditeľky: 
 Viktória Isteníková

HUDOBNÝ ODBOR
Hra na klavíri a korepetície:
 Mgr. art. Katarína Brejková, ArtD. 
 Mgr. art. Agnesa Ferienčíková
 Katarína Hatríková
 Mgr. art. Robert Kohútek, ArtD.
 Mgr. Barbora Kohútková, PhD.
 Mgr. Lineda Kollárová 
 Mgr. art. Branislav Malatinský, ArtD.
 Mgr. art. Xénia Maskalíková
 Valér Miko
 Anna Mozolíková, DiS, art.

Hra na keyboarde, HaP:
 Mgr. Marián Čermák
 Viktória Isteníková

Hra na akordeóne:
 Daniela Janíčková

Hra na sláčikových nástrojoch:
 Mgr. Katarína Bložonová 
 Mgr. art. Alena Heribanová
 Arpád Sárközi, DiS. art.
 Mgr. Ľuboš Janák

Hra na gitare:
 David Hnát, DiS. art.
 Darina Jókaiová, Bc.                   
 Mgr. Zuzana Székelyová

Hra na dychových nástrojoch:
 Mgr. art. Ingrid Bubeníčková
 Mgr. art. Pavel Bubeníček 
 Mgr. Marcela Hambeis
 Mgr. art. Richard Košický
 Mgr. Marcel Michalovič
 Mgr. art. František Orem
 Mgr. Dagmar Zlatohlávková

Hra na bicích nástrojoch:
 Vladimír Sawicz

Spev:
 Mgr. Jana Bučková
 Mgr. Samuel Chrappa
 Mgr. art. Gabriela Kiráľová
 Mgr. Rastislav Kocán

 Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.
 Anna Štefániková

Hudobná náuka:
 Mgr. Barbora Kohútková, PhD.
 Mgr. art. Gabriela Kiráľová
 Mgr. art. Daniela Mintálová

VÝTVARNÝ ODBOR
 Mgr. Silvia Čierniková
 Katarína Kuzmová, ak. mal.
 Zuzana Hodálová, Bc.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:
 Mgr. art. Helena Adamovičová
 Mgr. art. Simona Žišková

TANEČNÝ ODBOR:
 Mgr. Martina Bicáková

Nepedagogickí zamestnanci

 Klaudia Fehérová
 Dana Jerušková
 Mária Sopóciová
 Pavol Sopóci
 Adriana Straňáková

Zoznam zamestnancov – školský rok 2017/2018





15. ročník koncertnej prehliadky žiakov 
bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde
   marec 2018

4. ročník prehliadky jazzovej,  
populárnej a filmovej hudby  
v hre na klavíri žiakov  
bratislavských ZUŠ a ZUŠ  
Bratislavského kraja        
            apríl 2018

14. ročník celoslovenskej  
speváckej súťaže „Hľadá sa  
muzikálová hviezda“
               jún 2018

Pozývame všetkých na

Daniela Majerová Hľadá sa muzikálová hviezda – porota

Z keybordovej prehliadky



Ďakujeme!
 Zriaďovateľovi ZUŠ – Magistrátu hlavného mesta SR

  Bratislavy, zamestnancom oddelenia kultúry, školstva,  
športu a mládeže za spoluprácu.

 Združeniu rodičov pri ZUŠ Hálkova 56 za pomoc  
pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.

 Všetkým, ktorí poukazujú škole 2% z daní.

 Sponzorom, rodičom a priateľom školy za priazeň a podporu.

Terézia Rumanovičová Markus Gečevský

Dorotka Takáčová s riaditeľkou školy



www.zushalkova.eu


