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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH  

za školský rok 2021/2022 

 

Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2 
ods. 1vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického 
usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
vypracovalo nasledujúcu správu. 

 

1. Základné údaje – kontakty 

Názov školy: Základná umelecká škola 

Adresa školy: Jantárová 6, 040 01 Košice 

Telefón:055/6787778;e-mail: zusjantarova@zusjantarova.sk 

Elokované pracoviská (adresy): Irkutská 1, 040 12 Košice  

 ZŠ Abovská 36, 040 17 Košice  

 ZŠ Aténska 1,040 13 Košice  

 ZŠ Klátovská, 044 12 Nižný Klátov  

Webová stránka školy: www.zusjantarova.sk 

Zriaďovateľ školy: Mesto Košice 

 

Vedenie školy 

 meno telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. art. Ján Samsely 0911221766 zusjantarova@zusjantarova.sk 

ZRŠ Mgr. Ľubov Gerusová 0948888800 zusjantarova@zusjantarova.sk 

ZRŠ Mgr. Janette Zoričáková 0903508414 j.zoricakova@zusjantarova.sk 

Hospodárka školy Viera Jurková 0911221706 v.jurkova@zusjantarova.sk 

 

Údaje o Rade školy a poradných orgánoch 

Rada školy meno a priezvisko 

Predseda Jozef Zoričák, DiS. art. 

Členovia Rady školy za –  

– pedagogických zamestnancov Erik Kuca, DiS. art. 

– ostatných zamestnancov školy Viera Jurková 

zástupcovia rodičov Ing. Katarína Hakulínová, PhD. 

Mgr. Zdena Mačáková 

Ing. Michal Šak 
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Predmetové komisie školy 

p. č. názov PK vedúci zastúpenie predmetov 

1. PK klávesových 
nástrojov 

PaedDr.Júlia Tkáč 
Mgr.Monika Tomčáková 

klavír, keyboard, organ, cirkevná  
a chrámová hudba 

2. PK akordeón Mgr. Renáta Bartková, PhD. akordeón 

3. PK sláčikových 
nástrojov  

Jarmila Pelegrinová, DiS. art. husle, violončelo 

4. PK dychových 
nástrojov 

Mgr. art. Monika Samselyová  flauta, zobcová flauta, klarinet,  
saxofón, trúbka, trombón  

5. PK gitara  Erik Kuca, DiS. art. gitara, cimbal, bicie nástroje  

6. PK spev  Mgr.Mária Jakabová/Michaela 
Sibertová DiS.art. 

spev, hlasová výchova 
 

7. PK hudobná náuka Michaela Farkašová prípravná hudobná výchova,  
hudobná náuka 

8. Tanečný odbor 

Výtvarný odbor 

Literárno-dramatický 
odbor 

Mgr. Beáta Fedorová  

 

hudobno-pohybová výchova, tanec 

kresba, grafika, maľba 

dramatická príprava, dramatika a 
slovesnosť 

 

 

2.Štatistické údaje o základnej umeleckej škole 

2.1.Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch 

 

 Počet žiakov spolu k 15.9.2021– 1091 –z toho  počet žiakov v HO 791 

  počet žiakov v VO 189 

  počet žiakov v TO 73 

  počet žiakov v LDO 38 

 

 Počet žiakov spolu k 30.6.2022 – 1099 – z toho počet žiakov v HO 791 

  počet žiakov v VO 201 

  počet žiakov v TO 75 

JUDr.Alexandra Kučečková 

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Beáta Lopušniaková 

Doc.PhDr. Viliam Knap PhD,MHA,MPH 

Ing. Róbert Grega 

PhDr. Róbert Schwarcz 
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  počet žiakov v LDO 32 

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 15.9.2021 – 197 – z toho počet žiakov v HO 125 

  počet žiakov v VO 43 

  počet žiakov v TO 19 

  počet žiakov v LDO  10 

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 30.6.2022 –199– z toho počet žiakov v HO 131 

  počet žiakov v VO 46 

  počet žiakov v TO 12 

  počet žiakov v LDO 10 

 Počet žiakov v základnom štúdiu k 15.9.2021 – 883 – z toho počet žiakov v HO 657 

  počet žiakov v VO 146 

  počet žiakov v TO 54 

  počet žiakov v LDO 26 

 Počet žiakov v základnom štúdiu k 30.6.2022 – 884 – z toho počet žiakov v HO 651 

  počet žiakov v VO 155 

  počet žiakov v TO 57 

  počet žiakov v LDO 22 

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 15.9.2021 – 1 – z toho počet žiakov v HO 1 

  počet žiakov v VO 0 

  počet žiakov v TO 0 

  počet žiakov v LDO 0 

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k k 30.6.2022 – 1 – z toho počet žiakov v HO 1 

  počet žiakov v VO 0 

  počet žiakov v TO 0 

  počet žiakov v LDO 0 

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 15.9.2021 –17 – z toho počet žiakov v HO 9 

  počet žiakov v VO 0 

  počet žiakov v TO 8  

  počet žiakov v LDO 0 

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 30.6.2022 –15– z toho počet žiakov v HO 9 

  počet žiakov v VO 0 

  počet žiakov v TO 6  

 počet žiakov v LDO 0  
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Nárast žiakov k 31.6.2022 zdôvodňujeme tým, že sme  v mesiaci marec prijali na štúdium žiakov 
– odídencov z Ukrajiny. 

 

2.2.Údaje o počte novo zapísaných žiakov v školskom roku 2022/2023 

 

 Počet žiakov spolu – 133 – z toho počet žiakov v HO 85 

  počet žiakov v VO    34 

  počet žiakov v TO 7 

  počet žiakov v LDO 7 

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu – 79– z toho počet žiakov v HO 56 

  počet žiakov v VO 20 

  počet žiakov v TO 3 

  počet žiakov v LDO 0 

 Počet žiakov v základnom štúdiu –52 –z toho počet žiakov v HO 27 

  počet žiakov v VO 14 

  počet žiakov v TO 4 

  počet žiakov v LDO 7 

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu – 0 – z toho počet žiakov v HO 0 

  počet žiakov v VO 0 

  počet žiakov v TO 0 

  počet žiakov v LDO 0 

 

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých – 2 – z toho počet žiakov v HO 2 

  počet žiakov v VO 0 

  počet žiakov v TO 0 

  počet žiakov v LDO 0 

 

2.3.Údaje o počte absolventov k 30.6.2022 

 

 Počet žiakov spolu – 176 – z toho    počet žiakov v HO    141 

 počet žiakov v VO 8 

 počet žiakov v TO 22 

 počet žiakov v LDO 5 

 

 1. časť,  I stupňa základného  štúdia – 94 – z toho   počet žiakov v HO 89 

 počet žiakov v VO 0 

 počet žiakov v TO 0 
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 počet žiakov v LDO 5 

 2. časť,  I stupňa základného  štúdia – 63 – z toho   počet žiakov v HO 44 

 počet žiakov v VO 3 

 počet žiakov v TO 16 

 počet žiakov v LDO 0 

 II stupeň  – 18 – z toho    počet žiakov v HO 7 

 počet žiakov v VO 5 

 počet žiakov v TO 6 

 počet žiakov v LDO 0 

 

 Štúdium pre dospelých – 1 – z toho    počet žiakov v HO 1 

 počet žiakov v VO 0 

 počet žiakov v TO 0 

 počet žiakov v LDO 0 

 

 

3. Zoznam študijných odborov: 

Hudobný odbor  

Tanečný odbor  

Literárno-dramatický odbor  

Výtvarný odbor 

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

odbory  prospeli s 
vyznamenaním  

prospeli  neprospeli  neklasifikovaní  počet 
absolventov  

HO  594 197 0 0 141 

LDO  20 12 0 0 5 

TO  63 12 0 0 22 

VO  155 46 0 0 8 

Spolu:  832 267 0 0 176 

 

5.1. Údaje o pedagogických zamestnancoch školy  
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a) pracovný pomer 

pracovný 
pomer  

fyzický počet  prepočítaný počet  

pedagogickí 
zamestnanci 

nepedagogickí 
zamestnanci  

pedagogickí 
zamestnanci  

nepedagogickí 
zamestnanci  

TPP  58 12 52,68 9,80 

DPP  6 1 4,25 0,60 

znížený 
úväzok  

21 9 13,93 6,4 

ZPS  2 1 1,67 0,60 

civilná služba  0    

na dohodu  4    

 

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov 

počet  nekvalifikovaných  kvalifikovaných  spolu  

učiteľov  1 63 64 

uvádzaných začínajúcich pedagogických 
zamestnancov do praxe:  

3 3 

Počet pedagogických zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:  

spolu počet pedagógov – študujúcich:  3  

špecial. inovačné štúdium  0  

špecial. kvalifik. štúdium  1  

vysokoškolské pedagogické  0  

vysokoškolské nepedagogické  0  

 

Riadiaci zamestnanci 

štúdium 
PVVPZ  

ukončené  prebieha  nezaradený  začiatok  ukončenie  má 
podanú 
prihlášku 
od  

RŠ  1   30.12.2020 16.07.2021  

ZRŠ  1   30.12.2020 13.7.2021  

ZRŠ  1   30.12.2020 13.7.2021  

 
 
 
 

 

 

5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 

 
a) správni zamestnanci 
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 počet 

fyzický 

počet 

prepoč. 

prac. pomer 

TPP/DPP/dohoda 

ak DPP a 
dohoda 

prac. pomer 
ukončený k ... 

hospodárka 1 1 TPP  

ekonómka 1 1 TPP  

školník 2 1,60 TPP  

vrátnik 4 2 TPP  

údržbár 0 0   

upratovačka 5 3,80 TPP  

informatik 1 0,6 TPP  

kostymérka 1 0,4 TPP  

Spolu: 13 10,4   

 

 

6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do plánu 

profesijného rozvoja: 

 adaptačné vzdelávanie :    3 

 aktualizačné vzdelávanie :  64 

 inovačné vzdelávanie :     5 

 špecializačné vzdelávanie :   

 funkčné vzdelávanie :   

 kvalifikačné vzdelávanie :   
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7.Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach 

V tomto školskom roku sa konalo viacero súťaží na regionálnej aj celoslovenskej úrovni  

a žiaci našej školy boli veľmi úspešní.  
 
 

názov súťaže 
regionálne kolo celoslovenské kolo medzinárodné kolo 

1. m 2. m 3. m 1. m 2. m 3. m 1. m 2. m 3. m 

DYCHOVÉ NÁSTROJE 

Regionálna súťaž v hre na 
dychové nástroje (online) Spišská 
Nová Ves 

2 2 1       

Celoslovenská súťaž v hre na 
saxofóne  Stará Ľubovňa –sólová 
hra 

   3 5 2    

Celoslovenská súťaž v hre na 
saxofóne  Stará Ľubovňa –
komorná hra 

   1 1     

SLÁČIKOVÉ NÁSTROJE 

Schniederova Trnava-
celoslovenská súťaž  

    3     

Detvianska zlatá struna-
celoslovenská sláčiková súťaž 

   4      

CIMBAL, GITARA  A BICIE NÁSTROJE 

Cimbalový Prešporok 2 1        

Prešovská cimbalová struna 2         

Smižianska gitara 1 1        

Súťaž v bicích nástrojoch 
Borákova Prievidza-sólová hra 

    6 3    

Súťaž v bicích nástrojoch 
Borákova Prievidza-súborová hra 

    1     

SPEV 

Moyzesov slávik-Prešov 1 2 2       

KLAVÍR 

 

Klavírna súťaž Pianoforte –Stará 
Ľubovňa 

   3 1 4    

TANEČNÝ ODBOR 
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Modrý svet očami umenia  2        

Show Cup 2022 3 1        

LITERÁRNO-DRAMATICKY ODBOR 

Hviezdoslavov Kubín  1 3       

SPOLU: 11 10 6 11 17 9    

 

Žiaci našej základnej umeleckej školy  sa aktívne zúčastňovali triednych koncertov, seminárov, 
ročníkových prehliadok v rámci školy a  kultúrnych akcií v rámci mesta. Žiaci výtvarného odboru 
úspešne zložili talentové skúšky na SŠ s umeleckým zameraním a boli prijatí na fotografický 
dizajn ŠÚV KE, odevný dizajn ŠÚV KE, propagačné výtvarníctvo ŠÚV KE. Žiaci hudobného 
odboru boli prijatí na Konzervatórium v Košiciach. 

 

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná 

charakteristika 

V školskom roku 2021/2022 nebola škola zapojená do žiadneho projektu. 

 

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku 

2021/2022 

V uvedenom školskom roku  sa  uskutočnila kontrola soc. poist  za kontrolované obdobie od 
1.11.2020 do 31.10.2021 ukončená 13.6.2022. Predmet kontroly: Vonkajšia kontrola odvodu 
poistného na soc. poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrola plnenia 
povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o soc. poistení v znení neskorších 
predpisov. Výsledky sú uvedené v Protokole o výsledku kontroly 

 č. 700-3410043821-AG02/21-56. 

 

10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Využitie priestorov školy – všetky učebne na Jantárovej sú plne využívané. Vyučujeme aj na 
štyroch elokovaných pracoviskách: Irkutská, ZŠ Abovská, ZŠ Aténska a ZŠ Klátovská. V tomto 
školskom roku bolo  z rozpočtu doplnené vybavenie školských priestorov  zaradením v evidencii 
majetku č. 31,32,33 a 34 a to : 

    Vybavenie tried nábytkom 

- Skriňa buk 1 ks nová trieda  posch. A 
- Písací stôl biely dub 1 ks tr. č. 15 
- Mobilný kontajner pod  PC stôl 1 ks tr. č. 15 
- Kontajner pod PC stôl 1 ks -  vrátnica 

- Kancelársky stôl Rysio elsa jelša 1 ks. Tr. č. 35 v D 
- Stôl Bardolino 1 ks el. prac Irkutská 
- Skriňa šanónová 1 ks el. prac. Irkutská 
- Polica na knihy 1 ks el. prac Irkutská 



 13 

- Stôl na PC 1 ks el. prac. Irkutská 
- Skriňa Buk 1 ks el prac Irkutská 
- Kreslo sivé 6 ks / 2ks tr. č. 18, 2 ks tr. č. 23 
- Lavica rohová  1 ks el. prac. Irkutská 
- Skrinka kuchynská 1 ks el. prac. Irkutská 
- Klavírna stolička drevená 2 ks konc. sála č 13 

Ostatné vybavenie priestorov 

- Ventilátor Silver crest 2 ks /  kanc. č. 31 a 32 / 
- Tlačiareň HP 283 1 ks tr.č.27 

      Hudobné nástroje a pomôcky 

- Saxofón YAMAHA YTS – 280 2 ks tr. č 7 
- Saxofón YAMAHA YTS – 480 tenor 1 ks tr. č 7 
- Bubny Sonor STI 1415 Steel Timbales 14-15 1 ks tr. č. 10 
- Bubon CONOR SONGA 1175 1 ks tr. č. 10 
- Bubon CONOR SONGA 1250 1 ks tr. č. 10 
- Činela pochodové B 20 1 ks tr. č. 10 
- Kravský zvonec Mambo1 ks tr. č. 10 
- Magnetická tabuľa biela s linkami 1 ks el. prac Aténska 
- Akordeón Welmeister Acht 80 1 ks tr. č. 17 
- Klarinet Yamaha 255S 1 ks tr. č. 7 
- Klarinet YAMAHA 650 E tr. č. 7 

 

- Saxofón alt ESO AV1 1 ks tr.č.7 
- Saxofón tenor YAMAHA eso TC 1 ks tr.č.7 
- Flauta Yamaha  ZFL 412 1 ks tr. č. 7 
- Trúbka B HYTECH 3 ks tr. č. 7 
- Notový stojan SPMS 100 BK 5 ks tr.č. 7 
- Husle ¾ sada 3 ks tr. č. 2 

Využívanie výpočtovej techniky na škole – pripojenie na internet prostrednictvom WIFI je 
k dispozicií v celej budove na prevádzke Jantárová  a Irkutská. Na vymenovaných pracoviskách 
sú k dispozícii počítače v triedach HN, a v zborovni aj tlačiarňou. V tomto šk. roku v mesiaci jún 
2022 sme zriadili na  Jantárovej 6, a el. prac. Aténská  optický internet  prevádzkovateľom je 
ANTIK.  Nová kabeláž vo všetkých triedach  a administratívnych priestoroch zabezpečuje 
kvalitné WIFI a alternatívu pripojenia na kábel pre všetkých pedagógov bez obmedzenia aj 
v prípade dištančného vyučovania. 

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami. 

Zabezpečovanie učebných pomôcok je v súlade so ŠKVP. Z hľadiska technického 
zabezpečenia, nedoriešené sú pergoly – v zlom technickom stave , vypracovaná je projektová 
dokumentácia na zaradenie do rekonštrukcie. Urgentnú rekonštrukciu a modernizáciu potrebujú 

aj soc. zariadenia v pav. ˶Aˮ. Taktiež vzhľadom na časté havárie  na rozvodoch ÚK  a problémy 
s kanalizáciou sme v roku 2022 dali vypracovať novú štúdiu, ktorá by komplexne riešila všetky 
technické problémy a taktiež kapacitné problémy s nedostatkom priestorov na Jantárovej 6,  
Košice z dôvodu vysokého nárastu žiakov o štúdium. Všetky technické nedostatky  a požiadavky 
sú uvedené cez zriaďovateľa v Prehľade stavu a investičných potrieb ŠaŠZ pre roky 2021 a 2031 
a vo 

Formulári navrhovaných  opráv a rekonštrukcii právnych subjektov pre rok 2022.    
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11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 
 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa 
Príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov a i. 

 
1. – 8. mesiac 2021 

 
9. – 12. mesiac 

2021 

 
1. – 6. mesiac 2022 

 
Rok 2021 

 
1. – 6. mesiac 2022 

949 664 505 861 803 556,14 111 400,31 69 346,41 

            
          

Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od 
zákonných zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb 

a spôsob ich použitia v členení podľa aktivít: 

 
Spolu: 

prevádzkové náklady spojené  
s činnosťou školy 

materiálne vybavenie 
potrebné pre školu 

iné fin. prostriedky získané 
podľa osobitných predpisov 

9. – 12. mesiac 
2021 

1. – 6. mesiac 
2022 

9. – 12. mesiac 
2021 

1. – 6. mesiac 
2022 

9. – 12. mesiac 
2021 

1. – 6. mesiac 
2022 

44 430,04 75 472,25 34 265,39 4 511,43 0 0 

 

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy 

Prioritou školy naďalej ostáva prezentácia najlepších výkonov žiakov a ich pedagógov na 
verejných koncertoch, rôznych kultúrnych podujatiach školy, ale i mesta. Dôležitým aspektom, na 
ktorý kladie naša škola naďalej dôraz, je v prvom rade záujem detí o hudbu ako takú 
a individualita každého žiaka. Veľký dôraz škola kladie na podporu a rozvíjanie žiakov cez 
kolektívnu hru v rôznych hudobných zoskupeniach . 

 

12.1.  Ciele rozvoja školy 

V tomto školskom roku vznikli na pôde školy nové hudobné zoskupenia zamerané na 
bicie nástroje a to Self Marching Band a Drum Gang. Rozširuje sa počet žiakov 
navštevujúcich spevácky zbor a v tanečnom odbore sa sformovala tanečná skupina Lotos 
Group.  

V mesiaci máj sme zorganizovali Dni otvorených dverí, keď mohli rodičia aj so svojimi 
deťmi pred talentovými skúškami navštíviť priestory školy, prísť sa pozrieť na 
vyučovaciu hodinu, chytiť do ruky hudobný nástroj, či zatancovať si v baletnej sále. 
Určite to prispelo k väčšiemu záujmu detí o štúdium na našej škole. Na začiatku júna sa 
absolventi našej školy zúčastnili absolventského zájazdu do Bratislavy, kde navštívili 
predstavenie opery Rusalka v Slovenskom národnom divadle. Bola to odmena za ich úsilie 
počas štúdia v svojom odbore. Veľmi úspešný tanečný orchester Klasik band oslavoval 
svoje 15.výročie veľkolepým koncertom v Štátnom divadle v mesiaci jún 2022 a takisto 
sme zorganizovali absolventský koncert spojený s imatrikuláciou našich žiakov 
prípravného ročníka, čo sa už stáva peknou tradíciou, keď starší žiaci odovzdávajú 
pomyselnú štafetu tým najmladším. 
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JANTÁR - ľudový súbor 

 
Ľudový súbor Jantár pôsobí pri ZUŠ, Jantárová 6, v Košiciach od šk. roku 1992 / 1993. 
Repertoár súboru je - hudba a spev z oblasti ľudovej tvorby: piesne, tance z regiónu východného 
Slovenska a upravované skladby ľudového charakteru. Ľudový súbor má takéto obsadenie 
nástrojov – husle, cimbal, kontrabas, viola. Súbor nacvičuje v priestoroch ZUŠ – 1X krát 
týždenne. 
 

Vedúci umeleckého telesa:   Mgr.Marián Demeter 

Spolupráca:    Mgr.art.J. Helcmanovský, MgA.V. Mráz,  T.Labanc, I.     
                                                           Tomík Baran, Mgr.art.J. Samsely, Mgr.art.M. Samselyová 
 

 

Zoznam žiakov 

p.č. meno, priezvisko nástroj pedagóg 

1. Miroslava Bačíková husle Dzurová 

2. Michal Body husle Holenda 

3. Samuel Jeník husle Eliášová 

4. Krištof Matiaš husle Holenda 

5. Viktória Pšárová husle Demeter 

6. Mya Rabadová husle Dzurová 

7. Rút Repovská husle Demeter 

8. Ema Mária Sukovská husle Helcmanovský 

9. Richard Sukovský cimbal Helcmanovský 

10. Ivona Vislocká husle Demeter 

 

Repertoár 

p.č.  

1. G dur čardáš, Vivat čardáš a mol 

 

Koncertná činnosť  

p.č. dátum akcia 

1. 
1.12.2021, 15.2.2022, 
27.6.2022 

V. K. v Dome Umenia, Tématický koncert, Záverečný V.A.K. 
v DU. 

 

Ciele a umelecké plány telesa 

Uskutočniť tematické a verejné koncerty na pôde školy a mimo nej.Motivácia žiakov k zlepšeniu 
technickej a interpretačnej schopností, zabezpečenie žiackeho aparátu v hre na kontrabas. 
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KLASIK BAND 

Teleso, ktoré je zložené z 21 žiakov dychového oddelenia, speváckeho, gitarového oddelenia 
a bicích nástrojov. Vzniklo v roku 2007/2008. Vo svojom repertoári má množstvo skladieb 
jazzovej, populárnej, bigbandovej a funkovej hudby. Zúčastňuje sa verejných koncertov, 
mestských akcií, súťaží, festivalov počas školského roku. Interpretuje skladby inštrumentálne, ale 
aj so spevom.  

Vedúci umeleckého telesa:   Mgr. art. Ján Samsely, Mgr. art. Monika Samselyová 

Spolupráca:                    Mgr. A. Tóthová, Mgr.art. R. Iglódy, Mgr.art. O. Szigeti, 
                                         T. Tabáček  Dis.art., V. Trofimovič Dis.art., M.                                                                   
                                          Csomós , E. Kuca Dis.art 
 

                                                        
 
Zoznam žiakov 

p.č. meno, priezvisko nástroj pedagóg 

1. D.Varga flauta Samselyová 

2. M.Lukáň flauta Samselyová 

3. N.Hendrichovská flauta Samselyová 

4. V.Lengyelová flauta Samselyová 

5. T.Ľašová Flauta, spev Samselyová 

6. H.Gregová flauta Samselyová 

7. K.Hudáková flauta Samselyová 

8. S.Kvokáčka Saxofón alt Samsely 

9. N.Mato Baritón saxofón Samsely 

10. E.Skoršepová Saxofón alt Samsely 

11. M.Macík Saxofón alt Csomós 

12. R.Csomós Saxofón alt Samsely 

13. B.Palko Baritón saxofón Samsely 

14. O.Hudák Tenor saxofón Samsely 

15. N.Iľašová Saxofón alt Csomós 

16. F.Kučečka Saxofón alt Samsely 

17. V.Vojčík Tenor saxofón Samsely 

18. M.M.Fedor Tenor saxofón Samsely 

19. R.Jún El. gitara Tabáček 

20. J.Ološtiak bicie Iglódy 

21. B.Beňová Alt saxofón Samsely 

22. D.Pšár El. gitara Kuca 

23. E.Andelová spev Tóthová 
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Repertoár 

p.č.  

1. Rehab, Dievča z reklamy, Žál se odkláda, September, Poďme bratia,  

2. Hotel in the Ritz, American feeling 

 

Koncertná činnosť  

p.č. dátum akcia 

1. december Vianočný koncert 

 máj Jazzovo – improvizačný koncert 

 máj Deň Európy 

 jún Nahrávanie CD – Fuga sála 

 jún 15. ročné výročie – koncert ŠD  

 

 

Materiálne zabezpečenie telesa v šk. roku 2021/2022 

Notový materiál, flauty 

Ciele a umelecké plány telesa -  Verejné koncerty, akcie pre mesto Košice, 

Dopĺňať notový materiál, nástroje /flauty, saxofóny, perkusie, stojany/podľa potreby  

 

AMBER STRING 

V skupine pôsobia štyria muzikanti a jedna speváčka. Príležitostne, spolupracuje skupina aj 
s viacerými speváčkami. Od septembra nastúpili dvaja noví členovia, Marek Graban na basgitaru 
a Adam Chalachan na bicie. Skupina nemá vyhranený štýl,väčšinou sú to prevzaté veci tanečného 
charakteru. Toho roku nám pribudla aj vlastná inštrumentálna skladba (Sansara),ktorú sme 
prezentovali na jazz-improv. koncerte v Kulturparku. 
 

Vedúci umeleckého telesa:  Ivan Baran Dis.art 

Spolupráca so spev. odd.: Mgr. Andrea Tóthová 

 

Zoznam žiakov 

p.č. meno, priezvisko nástroj pedagóg 

1. Matúš Juhás El. gitara Jozef Pigula 

2. Marek Graban Bass gitara Ivan Baran 

3. Jonathan Šuk Keyboards Anna Szitásová 

4. Adam Chalachan Bicie nástroje Radovan Iglódy 

5. Alexandra Pástorová spev Andrea Tóthová 

 

Repertoár 
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p.č.  

1. Lady GAGA-  Look what I found 

2. Lady GAGA—Always Remember us this way 

3. Briggs Marangoni- Medium Funk Blues (instrumental) 

4. Ivan Baran—Sansara ( instrumental) 

5. Mária Čírová- Búrka 

6. J. J“- Masterpiece 

7. Zoe Wees—Control 

8. Celeste—Stop This Flame 

9. Kristína & Grigorov – Na vysokej skale 

10. Prúdy, Hamel – Ja nemám lásku v malíčku 

 

Koncertná činnosť  

p.č. dátum akcia 

1. 3.02. 2022 Triedny koncert ( Koncert. Sála č. 13.) 

2. 23.06. 2022 Triedny koncert ( Koncert. Sála č. 7. ) 

3. 25.01. 2022 Verejný koncert Dom umenia 

4. 04.05. 2022 Jazzovo- improvizačný koncert ( Kulturpark KE) 

5. 
27.06. 2022 Absolventský koncert- Dom um. ( spolupráca s J. 

Helcmanovským) 

 

 

Ciele a umelecké plány telesa 
Hlavným cieľom skupiny je vytvorenie vhodnej klímy pre adaptáciu nových členov,aby sa mohli 
plne integrovať a napomáhať tak kapele pri rôznych interných, alebo verejných vystúpeniach.  
Zabezpečiť  správne fungovanie hudobnej aparatúry, dbať so žiakmi o jej údržbu a správne 
zaobchádzanie s ňou. 
 
SLÁČIKOVÝ ORCHESTER ZUŠ 

Umelecké teleso sa venuje prevažne hraniu klasickej hudby. Obsadenie orchestra tvoria 1.husle, 
2.husle, violončello a piáno, Vznik orchestra v školskom roku 2017/2018. 
Tento školský rok sme od septembra do decembra pracovali opäť distančne cez aplikáciu Zoom. 
Nakoľko sa koncom decembra pandemická situácia zlepšila hneď sme začali pracovať prezenčne 
a pripravovať na novoročný koncert, ktorý sa konal v januári v Dome umenia a úspešne sme 
opäť reprezentovali našu školu. Podarilo sa nám v druhom polroku absolvovať ďalší koncert kde 
sme vystúpili na jazzovom koncerte. Sme radi, že tento školský rok sme fungovali dlhšie obdobie 
školského roka prezenčne. 
 
Vedúci umeleckého telesa: Július Illeš Dis.art 

 
Spolupráca : Tomáš Labanc Dis.art, Mgr. Ľubov Gerusová. 
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Zoznam žiakov 

p.č. Meno, priezvisko nástroj  triedny učiteľ 

1. Ján Medvec husle M.Demeter 

2. Peter Geci husle I.Dzurová 

3. Agáta Hedvigová husle I.Dzurová 

4. Mya Rabadová husle I.Dzurová 

5. Natália Tkáčiková husle M.Eliašová 

6. Karin Ivančiková husle M.Eliašová 

7. Ivana Moravská husle M.Eliašová 

8. Richard Sokol husle Ľ.Gerusová 

9. Natália Chalachanová husle M.Holenda 

10. Oliver Križalkovič husle J.Illeš 

11. Zuzana Kočanová husle Orchester 

12. Michaela Sobinovská husle Orchester 

13. Matúš Guľa violončelo J.Pelegrinová 

  

 

Repertoár 

p.č. Autor, názov 

1. A.Dvořak – Romantické kusy 

2. A.Piazzolla - Libertango 

3. Kačací sen 

 

Koncertná činnosť 

p.č. dátum akcia 

1. 25.1.2022 Novoročný koncert 

2. 4.5.2022 Jazzový koncert 

 

Ciele a umelecké plány telesa 

Zvyšovať umeleckú kvalitu telesa. Motivovať žiakov k príprave, účasti na skúškach a koncertoch. 
Reprezentovať školu na verejných koncertoch. 

SELF MARCHING BAND  

Self Marching Band je hudobné teleso, ktoré vzniklo v šk. roku 2021/2022, avšak kvôli pandémii 
začalo teleso aktívne pracovať až v januári 2022. Tvoria ho žiaci oddelenia bicích nástrojov pod 
vedením pedagógov Olivera Szigetiho a Radovana Iglódyho. Súbor interpretuje známe klasické, 
ale aj populárne skladby pričom k tomu využíva najrôznejšie druhy bicích nástrojov, čo 
zoskupeniu dodáva unikátny a ničím nenahraditeľný zvuk. 

Vedúci súboru: Mgr. art. Oliver Szigeti 
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Spolupráca: Mgr. art. Radovan Iglódy  

 

Zoznam žiakov 

p.č. meno, priezvisko nástroj pedagóg 

1. Barbora Kollárová Bicie nástroje Radovan Iglódy 

2. Barbora Stupavská Bicie nástroje Radovan Iglódy 

3. Jakub Ološtiak Bicie nástroje Radovan Iglódy 

4. Oskar Cacara Bicie nástroje Radovan Iglódy 

5. Adam Chalachan Bicie nástroje Radovan Iglódy 

6. Daniel Šárközi Bicie nástroje Radovan Iglódy 

7. Filip Firda Bicie nástroje Oliver Szigeti 

8. Adam Drozd Bicie nástroje Oliver Szigeti 

 

Repertoár 

p.č.  

1. Z. Abreu – Tico Tico                                                 

2. S. Yradier – La Paloma  

3. G. Shearing – Lullaby of Birdland                                  

4. T. Thielemanns – Bluesette                                               

5. J. Tizol – Caravan  

 

Koncertná činnosť  

p.č. dátum akcia 

1. 24.3.2022 Košické talenty 

2.  21.4.2022 Celoslovenská súťaž v hre na bicie nástroje, Prievidza 

3. 5.5.2022 Dni mesta Košice 

4. 16.6.2022 Triedny koncert žiakov oddelenia bicích nástrojov Humenné 

 

 

Materiálne zabezpečenie telesa v šk. roku 2021/2022  

Súbor využíva: xylofón, vibrafón, marimbu, súpravu bicích nástrojov, činely, perkusie (cowbell, 
timbales, shaker, clave, triangel, conga, bonga), pochodový veľký bubon, pochodové tenorové 
bubny 

Požiadavky: glockenspiel (zvonkohra), 2x timpány, guiro 

 

Ciele a umelecké plány telesa 

https://zusjantarova.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=75790&p=50982&kopia=0&t=214702&planid=3194
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Získavanie vedomostí a zručností pri hre v kolektíve, motivácia žiakov, socializácia. Vystupovanie 
na rôznych podujatiach školy, mesta a pod. Reprezentácia školy na prehliadkach a súťažiach.  

 

 

DRUM GANG 

Hudobné teleso Drum Gang vzniklo na začiatku šk. roku 2021/2022, avšak kvôli pandémii začali 
mladí bubeníci až v januári v roku 2022. Zoskupenie sa venuje hre pochodových rytmov, tzv. 
drumline, pričom využíva charakteristické hudobné nástroje akými sú malé bubny, veľké bubny, 
činely a tenorové bubny. 

 

Vedúci súboru: Mgr. art. Radovan Iglódy 

Spolupráca: Mgr. art. Oliver Szigeti 

 

Zoznam žiakov 

p.č. meno, priezvisko nástroj pedagóg 

1. Richard Fotul Bicie nástroje Radovan Iglódy 

2. Samuel Bagoga Bicie nástroje Radovan Iglódy 

3. Milan Popovič Bicie nástroje Radovan Iglódy 

4. Filip Firda Bicie nástroje Oliver Szigeti 

 

Repertoár 

p.č.  

1. Cassidy Byars - Storm 

2. Cassidy Byars - Zombie Squirrels 

3. Cassidy Byars - Sub-Sonic 

4. Cassidy Byars - Bacon and Eggs 

 

Koncertná činnosť  

p.č. dátum akcia 

 1. 16.6.2022 Triedny koncert žiakov oddelenia bicích nástrojov Humenné 

 

Materiálne zabezpečenie telesa v šk. roku 2021/2022  

Súbor využíva: 2x pochodový malý bubon, pochodový veľký bubon, pochodové tenorové bubny 

Požiadavky: 1 pár činelov, spotrebný materiál (blany, paličky) 

 

Ciele a umelecké plány telesa 

Získavanie vedomostí a zručností pri hre v kolektíve, motivácia žiakov, socializácia. Vystupovanie 
na rôznych podujatiach školy, mesta a pod. Reprezentácia školy na prehliadkach a súťažiach.  
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LOTOS DANCE GROUP 
 
Tanečný súbor pri ZUŠ Jantárová Košice, pod vedením Danky Florianovej DiS.art. 
 
Vedúci súboru:                                                Danka Florianová 
 
Spolupráca:                                                      Klasik Band 
 

Zoznam žiakov 

Reprezentácia školy – súťaže  

p.č. meno, priezvisko ročník pedagóg 

1. ABLONZCZY  Vivienne  1/2/I Danka Florianová DiS.art. 

2. 
JIROUŠKOVÁ Martina, SEGULOVÁ  Daniela, 
VARGOVÁ  Lucia, BONKOVÁ Bianka, 
PEKÁROVÁ Sára, ŠTULEROVÁ Alexandra 

4/2/I Danka Florianová DiS.art. 

3. 
KOCÚROVÁ  Ema, JAMBOROVÁ Stella, 
SOLTÉSZOVÁ Juliana, ZOLFANELLI  
Olympia Danka 

3/II Danka Florianová DiS.art. 

4. JENIKOVÁ  Terézia, TREMBECKÁ  Sofia,  4/II Danka Florianová DiS.art. 

5. 
SOTÁKOVÁ Zuzana, HORVÁTHOVÁ 
Katarína 

1/Špd Danka Florianová DiS.art. 

 

Záverečný projekt – Sen, či skutočnosť? 

p.č. meno, priezvisko ročník pedagóg 

1. 

JAKABOVIČOVÁ Sára, KISS Martina, 
PIKNOVÁ Dominika, VRBJÁROVÁ Ela, 
ZÁVADOVÁ Kristína, SYDOROVA Kseniia, 
MYROSHNYK Mariia 

1.,2/1/I Danka Florianová DiS.art. 

2. SALAJOVÁ Sofia 4/1/I Danka Florianová DiS.art. 

 

ABLONZCZY  Vivienne, ČUNDERLÍKOVÁ 
Rebeka , HORVÁTHOVÁ Eliška , JUTKOVÁ  
Alexandra,  KLOBOŠIČOVÁ Nela , 
KMAKOVÁ Alžbeta, KONRÁDYOVÁ Nina , 
PATLEVIČOVÁ Martina, RUŽIČKOVÁ Sára, 
SOLTÉSZOVÁ Jasmina, TRAN Bich Diep,  

1.,2/2/I  

3. 

JIROUŠKOVÁ Martina, KAŠŠAIOVÁ Andrea 
, KUŠNIRÁKOVÁ Ľubomíra , 
KUŠNIRÁKOVÁ Zuzana, MACKOVÁ Lorna , 
NOVIKOVA Olesia, SEGULOVÁ  Daniela, 
VARGOVÁ  Lucia, BONKOVÁ Bianka, 
PEKÁROVÁ Sára, ŠTULEROVÁ Alexandra 

4/2/I Danka Florianová DiS.art. 

4. 
HENDRICHOVSKÁ Nicol , KOCÚROVÁ  
Ema, JAMBOROVÁ Stella, SOLTÉSZOVÁ 
Juliana, ZOLFANELLI  Olympia Danka 

3/II Danka Florianová DiS.art. 
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5. JENIKOVÁ  Terezia, TREMBECKÁ  Sofia,  4/II Danka Florianová DiS.art. 

6. 

FEKETE - USTYČ Alexandra , 
JANITOROVÁ Katarína , LECHMANOVÁ 
Dominika , PALČOVÁ Ema , SOTÁKOVÁ 
Zuzana, HORVÁTHOVÁ Katarína 

1/Špd Danka Florianová DiS.art. 

 

Repertoár 

p.č.  

1. Esmeralda entrée - Esmeralda 

2. Čašníčky  

3. Paquita - Paquita 

4. Fairti violente – Sleeping beauty 

5. Pas de quatre – Swan lake 

6. La Sylphide – Les Sylphides 

7. Kitri friens - Esmeralda 

8. Reďkvička – Cipollino  

9. Hravá polka 

10. Nuneh´s – Gayaneh 

11. Gipsy dance 

12. Mercedes 

13. Vlny 

14. Malé labute 

15. Čarodejnice  

16. Prelúdium - Les Sylphides 

17. Fairty of life (1.časť a 2.časť) – Esmeralda 

18. Mistake Waltz 

19. Les Sylphides - finále 

20. Žal se odkláda 

21 Uptown funk 

 

Koncertná činnosť  

p.č. dátum akcia 

1. 26.6.2022 15. výročie Klasik Bandu, ŠD 

2. 
30.6.2022 Sen, či skutočnosť? – Záverečné-absolventské predstavenie, 

Kasárne/Kulturpark 
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Materiálne zabezpečenie telesa v šk. roku 2021/2022 

- 5 ks žinenky 

- 15 ks tamburíny 

 

Ciele a umelecké plány telesa 

Viesť žiakov k sólovej prezentácií baletných variácii a moderných, jazzových, modernjazzových, 
scénických a ľudových choreografií ako aj k synchronizácii v skupinových choreografiách. Pri 
nácviku choreografií klásť dôraz na dôslednosť technického a výrazového prevedenia. Naučiť 
žiakov disciplíne v kolektívnom zoskupení. Podporovať u žiakov melodické cítenie, rytmiku 
a umelecký prejav. Vybudovať v žiakoch istotu v prevedení a naučiť ich bojovať s trémou. 
Reprezentovať školu na tanečných súťažiach, vystupovať na koncertoch organizovaných školou 
a verejne sa predstaviť na záverečnom absolventskom predstavení tanečného odboru. 
 
SPEVÁCKY ZBOR 
 
Krátka charakteristika: Spevácky zbor vznikol pod taktovkou manželov Varínskych v roku 1975. 
Momentálne zbor pôsobí na ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach od roku 2020 a prechádza úplnou 
obnovou členov. 
 
Vedúci súboru:                            Mgr.art. Marián Bujnovský  
Spolupráca:                                 BcA. Veronika Havasi 
 
Zoznam žiakov 

p.č. meno, priezvisko nástroj pedagóg 

1. Bobková Lea Klavír Leonard Duna 

2. Ceglédiová Viktória   

3. Findoráková Karin Tanec Danka Floriánová 

4. Hedvigová Lujza Agáta Husle Iveta Dzurová 

5. Hedvigová Kamila Klavír Vladimír Trofimovič 

6. Horňáková Hanka Spevácky zbor Marián Bujnovský 

7. Hudák Šimon Spevácky zbor Marián Bujnovský 

8. Hudáková Bianka Spevácky zbor Marián Bujnovský 

9. Kaňuchová Lenka Tanec Danka Floriánová 

10. Kuchárová Dária Tanec Danka Floriánová 

11. Kukurugyová Tamara LDO Paulína Gavaľová 

12. Ondrejčáková Júlia Klavír Slávka Gerberyová 

13. Adam František Spev Peter Budík 

14. Bziňáková Sandra Klavír Erika Kakarová 

15. Mikulíková Mirka Klavír Zuzana Pribulová 

16. Potoma Michal Klavír Žaneta Steklová 

17. Rajkovits Karolína Spevácky zbor Marián Bujnovský 
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18. Smrek Martin Klavír Erika Kakarová 

19. Šoltész Sebastián Akordeón Kristína Daňková 

 

Repertoár 

p.č.  

1. Banuwa -kánon 

2. Lasidore- kánon 

3. Orchester- kánon 

4. Mango mango -kánon 

5. Thumbai- kánon 

6. Italiaa-anonym 

7. E.Suchoň-Zdravica 

8. Kysuca, Kysuca-slovenská ľudová pieseň 

9. Sambrassil- kánon 

10. J.S.Bach-Věčne mladý mistr Bach 

11. Take Five kánon 

12. Tota Heľpa-slovenská ľudová pieseň 

 

Koncertná činnosť  

p.č. dátum akcia 

1. 13.4.2022 Školský koncert Irkutská 

2. 16.6.2022 Triedny koncert Jantárová 

 

 

Ciele a umelecké plány telesa 

Spevácky zbor má za cieľ zdokonaľovať deti v kolektíve a v spoločnom spievaní. Spevácky zbor 
zlučuje rôznych ľudí z rôznych odborov resp. predmetov (klavír, husle, tanec, spev). Plánom 
speváckeho zboru je vystupovať na rôznych akciách školy a robiť koncerty pre deti a rodičov. 
Postupné zdokonaľovanie jednohlasného spevu, dvojhlasného spevu, dychových a hlasových 
cvičení a podobne.  

 
 

Všetky odbory ZUŠ Jantárovej prezentovali svoje umelecké výsledky na triednych, školských, 
verejných koncertoch, výstavách, tvorivých dielňach a pod. V prílohe č. 2 v kalendári aktivít ZUŠ 
Jantárová pre rok 2021/2022 sú uvedené všetky akcie školy. 

Zmyslom pedagogickej práce však nie sú len verejné vystúpenia a súťaže žiakov, ale hlavne 
každodenná trpezlivá práca s individuálnym prístupom ku každému žiakovi, čoho výsledkom je 
vzťah detí k hudbe a účinkovanie žiakov na malých pódiách školy –školských, 
triednych, interných koncertoch a nástrojových prehliadkach. Zmyslom a cieľom našej práce bolo 
aj zapájanie rodičov do školského, umeleckého diania. 
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13. SWOT analýza výsledkov školy 
Silné stránky: 

 tradícia a história školy,  

 výborná spolupráca a vzájomná komunikácia s oddelením školstva MMK, 

 profesionálna odborná úroveň vyučujúcich a kreativita zamestnancov školy,  

 výborné výsledky žiakov na súťažiach, koncertoch a vystúpeniach,  

 skupinové umelecké telesa Amber String, Klasik Band, sláčikový súbor ZUŠ,  ľudový súbor 
Jantár, Lotos Dance group, Self Marching Band, Drum Gang, spevácky zbor 

 kvalitná príprava žiakov VO pre štúdium na SŠ s umeleckým zameraním, 

 spolupráca a finančná podpora zo strany rodičovského združenia, 

 profesionálny a kvalitný prístup k práci nepedagogických zamestnancov, 

 tvorivé dielne, tematické a triedne koncerty,  

 virtuálna galéria na stránke školy, 

 komunikácia školy cez internet, kreatívne plagáty, 

 aktívna a pohotová webová stránka školy, 

 aktívna a pohotová stránka Facebook, 

 veľký záujem žiakov o štúdium. 

 

Slabé stránky: 

 staršie hudobné nástroje, učebné pomôcky, didaktická technika,  

 slabšia znalosť ovládania IKT u niektorých pedagogických zamestnancov školy,  

 prerušenia štúdia počas školského roku, 

 absencia akordeónového a gitarového súboru, 

 vyšší vekový priemer učiteľského zboru 

Príležitosti: 

 výhodná poloha v centre mesta a pekný areál školy,  

 rekonštrukcia školy, nové priestorové možnosti,  

 moderná koncertná sála 

 elokované pracoviská 

 

Riziká, hrozby: 

 menší záujem žiakov o niektoré nástroje,  

 veľký počet umeleckých škôl v meste,  

 zlý technický stav prechodových chodieb, 

 slabá materiálno-technická výbava elokovaných pracovísk 
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14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami 

Škola má štyri elokované pracoviska v rožných mestských častiach, čo dáva možnosť 
spolupracovať s nimi. Záujem je obojstranný. Tak škola spolupracuje s MČ Juh, Nad Jazerom, 
Magistrátom mesta Košice, obcou Klatov, domovmi seniorov, materskými školami, základnými 
školami, s Ligou proti rakovine aj  s Českým spolkom.  

Úspešná je spolupráca s referátom kultúry MMK, ktorý každoročne organizuje koncerty v rámci 
projektu „Predstavujeme košické talenty“. Spolupráca s rodičovským združením je na výbornej 
úrovni, čo sa prejavuje na financovaní akcií školy. Najlepší žiaci školy žnú úspechy od súťaží 
regionálnych až po medzinárodné,( viď 7. -Úspešnosť v  súťažiach). V tejto činnosti žiakov 
nenahraditeľne podporuje občianske združenie rodičov školy Jantárový štvorlístok. Výborná 
spolupráca a vzájomná komunikácia je s oddelením školstva MMK. Všetkým menovaným patrí 
naše veľké poďakovanie. 

 

15. Záver 

 
Ďakujeme všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy za ich snahu 
a kreatívny prístup k pracovným povinnostiam. Srdečná vďaka patrí všetkým partnerom našej 
školy a samozrejme našim žiakom a ich rodičom. 

Veríme, že nasledujúci školský rok 2022/2023 spoločne zvládneme v duchu tradícii školy 
kreatívne a úspešne.  

 

 

Dátum a čas hodnotiacej porady: 31.8.2022 o 10.00 hod.  

 

Mgr. art. Ján Samsely 

riaditeľ školy  

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ:  

Správa o VVČ za školský rok 2021/2022 bola predložená riaditeľom školy na zasadnutí Rady 
školy dňa   13. októbra 2022 

Prítomní členovia Rady školy súhlasia s predloženou správou v plnom rozsahu.  
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KALENDÁR AKTIVÍT V ŠK. ROKU 2021/2022 

 

Dátum názov/ popis miesto zodpovedný 

SEPTEMBER 

12.9.2021 KB SAX QUINTET  Medzinárodný 
výtvarný plenér  

Medzinárodný výtvarný 
plenér (Košice) 

Samsely 

 Bienále portrétu Košice  - súťaž  PK VO 

OKTÓBER 

október 

mesiac úcty k starším „Z vďaky k Vám" 
–akcia pod záštitou primátora mesta 
Košice. Vystúpenie KB SAX 
QUINTET 

Kluby dôchodcov mesta 
Košíc 

Samsely 

15.10 
Sprievodný hudobný program 
k Hubertovej jazde vystúpenie Klasic 
Band 

Košice pri Štátnom divadle Samsely 

15.- 16.10. 
(piatok, sobota) 

Cimbalový Prešporok -Celoslovenská 
súťaž cimbalistov ZUŠ 

Bratislava 
Helcmanovský 
ml. 

20.10 (streda) Koncert žiakov HO Irkutská– koncertná sála Pribulová 

20.10(streda) Koncert žiakov HO, TO, LDO Jantárová– koncertná sála Baran 

21.10.(štvrtok) Koncert žiakov HO Irkutská– koncertná sála Pigula 

21.10.(štvrtok) Koncert žiakov HO, LDO Aténska– koncertná sála Gavaľová 

21.10.(štvrtok) Koncert žiakov HO, TO, LDO Jantárová– koncertná sála Jakabová 

22.10 (piatok) 
SCHNEIDEROVA TRNAVA 20. 
ročník – Celoslovenská  interpretačná 
súťaž 

Trnava Dzurová 

27.10.(streda) Koncert žiakov HO Aténska– koncertná sála Zoričák 

28.10 -29.10  Jesenne prázdniny 

NOVEMBER 

november 
Festival sakrálneho umenia 2019 účasť 
školského orchestra Klasik Band 

Košice Samsely 

2.,4.,9.,11.,16.,18. 

23.,25.30.11.2021 
Úcta k starším –KB SAX Kvintet Domov seniorov Samsely 

8.11  
(pondelok) 

Koncert žiakov HO Irkutská – koncertná sála Daňková 

9.11  (utorok) Koncert žiakov HO Irkutská – koncertná sála Eliášová 

10.11 (streda) Koncert žiakov HO,  LDO Aténska – koncertná sála Kuca 

11.11 (štvrtok) Prehliadka dychových nástrojov 1. časť Jantárová – koncertná sála PK dychy 

15.11 Koncert žiakov HO, TO, LDO Jantárová – koncertná sála Szitasová, Illeš 
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(pondelok) 

16.11 (utorok) Prehliadka dychových nástrojov 1. časť Jantárová – koncertná sála PK dychy 

16.11. (utorok) 
Pietna spomienka November 89 – 
vystúpenie Klasic band 

Mesto Košice Samsely 

23.11 (utorok) 
Prehliadka dychových nástrojov 2.č. II 
st. 

Jantárová – koncertná sála PK dychy 

29.11 
(pondelok) 

Prehrávky na verejný koncert Jantárová – koncertná sála Umelecká rada 

DECEMBER 

december Košické Vianoce – účasť Klasik Band Immaculata Košice Samsely 

december Oceňovanie osobností MČ Jazero Malibu PZ Irkutská 

december Jazerské Vianoce Spišské námestie PZ Irkutská 

december Anjelská kapustnica– účasť Klasik Band Immaculata Košice Samsely 

december 

EKOPOSTER celoslovenská súťaž vo 
výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov 
základných škôl, žiakov gymnázií s 
osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ 

Trstena VO 

23.12 -7.1 vianočné prázdniny 

JANUÁR 

január Triedne koncerty a semináre Aténska, Irkutská, Jantárová Triedni učitelia 

25.1 Novoročný koncert Dom Umenia Gavaľová 

FEBRUÁR 

4.2 (piatok) Polročné  prázdniny 

február Štvorručná súťaž klavír Bernolákova PK klavír 

február Vesmír očami detí – výtvarná súťaž Košice CVČ Domino PK VO 

február IDOL Celoslovenská výtvarná súťaž SND Bratislava PK VO 

február 

Zahrajme si pre radosť súťažná 
prehliadka Prešovského a Košického 
kraja v sólovej hre na drevených a 
plechových dychových nástrojoch 
žiakov ZUŠ 

Cirkevná základná 
umelecká škola sv. Mikuláša 

PK dychy 

8.2.(utorok) Koncert žiakov HO, TO, LDO Jantárová – koncertná sála Szigeti 

 10.2 (štvrtok) Koncert žiakov HO, TO, LDO Jantárová – koncertná sála Gerberyová 

9.2. (streda) Koncert žiakov HO Irkutská – koncertná sála Farkašová 

14.2. 
(pondelok) 

Absolventské skúšky klaviristov Tr. č. 26 PK klavír 

15.2. (utorok) Absolventské skúšky klaviristov Tr. č. 26 PK klavír 

16.2 (streda) Koncert žiakov HO, TO, LDO Jantárová – koncertná sála Tomčáková 

17.2 (štvrtok) Koncert žiakov HO Aténska – koncertná sála Lacková 
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17.2 (štvrtok) Koncert žiakov HO Irkutská – koncertná sála Tóthová 

28.2. 
(pondelok) 

Karneval Maškaráda tanečná sála Florianová 

21.-25.2 jarné prázdniny 

MAREC 

1.– 3. 3. (ut., str., 
štv.) 

Karneval Maškaráda tanečná sála Florianová 

9.3 (streda) Koncert žiakov HO Irkutská, koncertná sála Ivaňáková 

9.3 (streda) otvorená hodina TO Jantárová, tanečná sála Haulik  

15.3. (utorok) Koncert žiakov HO Irkutská, koncertná sála Tokarská 

16.3 (streda) Koncert žiakov HO, LDO Aténska – koncertná sála Šlepkovská 

16.3. (streda) Prehrávky (Košické talenty) Jantárová, koncertná sála Umelecká Rada 

18.3 (piatok) Koncert žiakov HO, LDO, TO Jantárová – koncertná sála Furmanová 

18.3 (piatok) Otvorenie výstavy - vernisáž MČ Jazero Bujnovský 

17.3 ( štvrtok) 
15:00-18:00 

Fotenie absolventov Jantárová, koncertná sála Szigeti 

21.3(pondelok) 
16:00,17:00 

Nástrojová prehliadka PK sláčiky 
1., 2 r. 

Jantárová, koncertná sála Illeš, Holenda 

22.3 (utorok) 
17:00 

Nástrojová prehliadka PK sláčiky 3. 
r. 

Jantárová, koncertná sála Dzurová 

22.3 (utorok) 
15:15 

Koncert študentov konzervatória Jantárová, koncertná sála Tabaček 

23.3 (streda) 

15:00-18:00 
Fotenie absolventov Jantárová, koncertná sála Szigeti 

24.3 (štvrtok) Košické talenty Historická radnica, Košice Gavaľová 

24.3 (štvrtok) výstava, dekorácia na pódiu Historická radnica, Košice VO 

25.3 (piatok) Koncert žiakov HO, LDO, TO Jantárová – koncertná sála Samselyová 

25.3 (piatok) súťaž Vesmír očami detí CVČ Košice PK VO 

29.3 (utorok) Koncert žiakov HO Irkutská, koncertná sála Eliašová 

30.3 (streda) 
Ocenenie primátorom mesta 
Košice pri príležitosti Dňa učiteľov 
- 2022 

Štátne divadlo 

Škvareková, 
fanfary - 
Samsely, 
Hrubovčák, 
Trofimovič  

APRÍL  

4.4 (pondelok) Koncert žiakov HO, LDO, TO Jantárová – koncertná sála Sibertová 

4.4 (pondelok) 
Vernisáž výstavy Edity Steinovej - 
výročie Holokaustu 

Sinagóga Demeter 

6.4 (streda) Knižná besiedka Jantárová, divadelná sála Gavaľová 
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7.4. (štvrtok) 
Nástrojová prehliadka PK dychy 
1.č. 

Jantárová, koncertná sála PK dychy 

8.4. (piatok) 
súťaž Duchovný a umelecký odkaz 
Banskoštiavnickej kalvárie 

ZUŠ Banská Štiavnica PK VO 

    

11.4 (pondelok) 
Hviezdoslavov Kubín I.-III. 
kategória  

CVČ Domino, Košice Gavaľová 

12.4. (utorok) 
Nástrojová prehliadka PK dychy 
2.č. 

Jantárová, koncertná sála PK dychy 

13.4. (streda) Koncert žiakov HO Irkutská, koncertná sála Bujnovský 

13.4 (streda) Koncert žiakov HO, LDO, TO Jantárová – koncertná sála Tabaček 

14.4 -19.4 Veľkonočné  prázdniny 

21.4. (štvrtok) Koncert žiakov HO, LDO Aténska 
Lacková, 
Smoradová 

21.4. (štvrtok) 
Borákova Prievidza – 
Celoslovenská súťaž v hre na 
bicích nástrojoch 

Prievidza Iglody, Szigeti 

22.4 (piatok) 
Hviezdoslavov Kubín IV.-V 
kategória  

ZUŠ Bernolaková, Košice Gavaľová 

24.4 (nedeľa) Vernisáž 
Výmenník Košice - Domov 
v Obrode 

Škvareková, 
Kuca 

28.4. (štvrtok) výstava Životné prostredie Český spolok  Košice Fedorová 

25.4. (pondelok) 
Nástrojová prehliadka PK dychy 
2.č. 

Jantárová, koncertná sála PK dychy 

26.4. (utorok) Akordeónový koncert Jantárová, koncertná sála PK akordeón 

26.4. (utorok) Prehliadka dychových nástrojov Spišská nová ves PK dychy 

26.4. (utorok) 
16:00 

Kladivko na strune – klavírna 
prehliadka žiakov  

Irkutská, koncertná sála PK klavír 

27.4. (streda) Prehrávky na jazz koncert Jantárová, koncertná sála Umelecká rada 

28.4 (štvrtok) 
Deň narcisov – tematický koncert 

sprievodne slovo Gavaľova 
Irkutská, koncertná sála Tóthová,  

28.4 (štvrtok 
Vernisáž prác žiakov triedy uč. 
Fedorovej 

Český spolok - na Hlavnej 
70 

Fedorová 

Škvareková 

28.4 (štvrtok) 
Deň narcisov – tematický koncert, 
sprievodne slovo Gavaľova 

Jantárová, koncertná sála 
Zoričáková, 
Gavaľová 

28.4 (štvrtok) 
Deň narcisov – tematický koncert 

sprievodne slovo Gavaľova 
Aténska, koncertná sála 

Zoričák, 
Gavaľová 

28.4 -29.4 (štvrtok, 
piatok) 

Súťažná prehliadka Detská 
divadelná tvorivosť  

CVČ Domino Gavaľová 
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MÁJ 

máj 
Deň matiek – tematický koncert 
žiakov pobočky Klatovská   

Klatovská 
Šedivá, 
Vasilová 

16.5 – 27.5. Návšteva galérii so žiakmi Galérie mesta Košice PK VO 

máj 
Vernisáž, koncert žiakov HO – 
Festival ZUŠ 

Alfa v Kasárňach 
Kulturparku 

kolektív ZUŠ 
Jantárová 

3.5 (utorok) Školský jazzový koncert Jantárová, koncertná sála Gavaľová 

4.5 (streda) 
Jazz koncert – koncert žiakov ZUŠ 
Jantárová 6 v rámci Dni mesta 
Košíc 

Kulturpar  

9.5 (pondelok) Výchovné koncerty Irkutská, koncertná sála 
Perháčová, 
Ivaňáková, 
Pribulová 

9.5 (pondelok) Výchovný koncerty Jantárová, koncertná sála 
Hrubovčák, 
Tabaček 

9.5. (pondelok) 
16:00 

Kladivko na strune – klavírna 
prehliadka žiakov  

Jantárová, koncertná sála PK klavír 

9.5 -11.5  

16:00 -18:00 
Dni otvorených dverí Jantárová, Aténska, Irkutská 

V rámci 
rozvrhu školy 

10.5. (utorok) Výchovné koncerty Irkutská, koncertná sála 
Perháčová, 
Ivaňáková, 
Pribulová 

11.5 (streda) Knižná besiedka Jantárová, divadelná sála Gavaľová 

11.5 (streda) 
Celoslovenská gitarová súťaž 
Smižianska Gitara 

Smižany Kuca 

12.5 (štvrtok) 
12. ročník celoslovenskej súťažnej 
prehliadky v sólovej a komornej 
hre na saxofóne 

Stará Ľubovňa PK dychy 

12.5 (štvrtok) Talentové skúšky Jantárová 
Vedenie školy 
a zodpovední 

13.5 (piatok) Talentové skúšky Jantárová 
Vedenie školy 
a zodpovední 

16.5 (pondelok) 
Záverečné a postupové skúšky         
4.r.1.č., 4.r.2.č., 2.stupeň a ŠPD 

Jantárová , tr. č. 5 PK gitara 

17.5 (utorok) Deň matiek – tematický koncert Jantárová, koncertná sála Samselyová 

17.5 (utorok) 
Deň matiek – tematický koncert 
žiakov pobočky Irkutská 

Irkutská, koncertná sála Daňková 

18.5 (streda) Spevácky koncert Jantárová, koncertná sála PK spev 

18.5 (streda) Nástrojová prehliadka  Tr. č. 26 PK gitara 

19.5 (štvrtok) 
Deň matiek – tematický koncert 
žiakov pobočky Aténska 

Aténska, koncertná sála Lacková 
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19.5 (štvrtok) 

Moyzesov slávik – Regionálna 
súťažná prehliadka v speve 
ľudových a umelých piesní žiakov 
ZUŠ 

ZUŠ M. Moyzesa Prešov  PK spev 

19.5 (štvrtok) 

Moyzesov slávik – Regionálna 
súťažná prehliadka v speve 
ľudových a umelých piesní žiakov 
ZUŠ 

ZUŠ M. Moyzesa Prešov  PK spev 

19.5 (štvrtok) 
Spoločný akordeónový koncert 
ZUŠ Košice 

ZUŠ Valaliky PK Akordeón 

20.5 (piatok) Cimbalova súťaž  Helcmanovský 

25.5 (streda) Rodinný koncert Jantárová, koncertná sála Lesáková 

24.5 (utorok) Rodinný koncert Jantárová, koncertná sála Steklová 

26.5 (štvrtok) 
Záverečné a postupové skúšky 
4.r.1.č., 4.r.2.č., 2.stupeň 

Jantárová , tr. č. 8 PK spev 

26.5 (štvrtok) 
Celoslovenská súťaž klaviristov 
PIANOFORTE 

Stara Ľubovňa Gerberyová 

30.5 (pondelok) 
Záverečné a postupové skúšky 
4.r.1.č., 4.r.2.č., 2.stupeň  

Jantárová , tr. č. 2 PK sláčiky 

30., 31.5(po., ut.) 
Záverečné a postupové skúšky         
4.r.1.č., 4.r.2.č., 2.stupeň a ŠPD 

Jantárová , tr. č. 26 PK klavír 

31.5 (utorok) 
Záverečné a postupové skúšky 
4.r.1.č., 4.r.2.č., 2.stupeň  

Jantárová , tr. č. 2 PK dychy 

máj - jún do 
24.6.2022 

Triedne koncerty za 2. polrok do 
24.6.2020 

Podľa rozpisu jednotlivých 
tried 

triedni učitelia 

 

JÚN 

jún 
Spev bez hraníc Celomestská 
spevácka súťaž  

MČ – Košice, staré mesto PK spev 

jún 
Triedne koncerty za 2. polrok do 
24.6.2022 + žiaci pobočky Abovská 

Jantárová tr. č. 7, 13, 26  
KS Aténska, Irkutská 

triedni učitelia 

6.6. (pondelok) 

16:00, 17:00 

Nástrojová prehliadka PK sláčiky 
PHV.  

Jantárová, koncertná sála Gerusová 

4.,5. 6 (sobota, 
nedeľa) 

Zájazd absolventov ZUŠ Jantárová 
6, spojený s návštevou SND opera 
Rusalka 

Bratislava Farkašová 
Kakarová 

7.6. (utorok)  
Výstava ROK VYTVARNÍKA  -
záverečná výstava  spojená s 
vernisážou 

OC Cassovia Košice PK VO 

7.6. (utorok) záverečné skúšky Jantárová , tr. č. 15 PK Akordeón 

10.6. (piatok) Dodatočné talentové skúšky Jantárová podľa rozpisu 

13.6 (pondelok) Prehrávky na absolventsky koncert Jantárová, koncertná sála Umelecká rada 
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14.6 (utorok) 
Záverečné a postupové skúšky 
4.r.1.č.,  

Jantárová , tr. č. 26 PK klavír 

16.6 (štvrtok) 
Záverečné a postupové skúšky 
4.r.1.č.,  

Jantárová , tr. č. 26 PK klavír 

17.6 (piatok) 
Záverečné a postupové skúšky 
4.r.1.č.,  

Jantárová , tr. č. 26 PK klavír 

17.6 (piatok) 

Detvianska zlatá struna –
Celoslovenská súťažná prehliadka 
v sólovej hre na sláčikové nástroje 
a v komornej hre 

Detva PK sláčiky 

18.,19.6.2022 
(sobota, nedeľa) 

Noc v ZUŠke, tanečné súťaže tanečné sály, šatne, dvor. 
Florianová, 
Haulik 

20.6, 21.6 
(pondelok, utorok) 

Záverečné predstavenia LDO Jantárová, divadelná sála Gavaľová 

22.6 (streda) 
Záverečný koncert žiakov pobočky 
Abovská 

KS Jantárová /Irkutská Šlepkovská 

22.6 (streda) Koncert starej hudby 
Kostol sv. Antona 
Paduánskeho Hlavná 83 

Tomčáková 

22.6 (streda) 
Predstavenia LDO J.K.Čapek „Zo 
života hmyzu“ 

CVČ Domino Gavaľová 

23.6 (štvrtok) Absolventský koncert Jantárová, koncertná sála Gavaľová 

24.6 (piatok) Absolventský koncert  Jantárová, koncertná sála Gavaľová 

26.6. (nedeľa)  15. narodeniny Klasic Band Štátne divadlo Samsely 

27.6. (pondelok) 

Slávnostný koncert absolventov 
a žiakov PŠ všetkých odborov,  
spojený s výstavou výtvarných prác 
absolventov. 

Dom umenia Gavaľová, PZ 

27.6. (pondelok) 
Záverečná slávnostná pracovná 
porada 

Dom umenia 
Zamestnanci 
školy 

30.6. (štvrtok) Sen, či skutočnosť? - Záverečné 
absolventské vystúpenie  TO 

Kasárne/ kulturpark 
Floriánova, 
Haulik 

1.7. – 31.8. letné prázdniny 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

predmetovej komisie AKORDEÓN 

za školský rok 2021/2022 

 

 
Vypracované na základe hodnotiacich hárkov, ktoré boli odovzdané vedúcej PK, na základe 

zápisníc zo zasadania PK AKORDEÓN v školskom roku 2021/2022 a z aktualizovaných 

informácií, ktoré sa odovzdali do vyhodnocovacej správy. 

 

1. Učitelia: 
Predmet Hra na akordeóne vyučovali v šk. roku 2021/2022 učitelia:  

 p. uč. Ing. Viera Súkeníková Tokárska DiS. art. 

 p. uč. Mgr. Renáta Bartková, PhD. 

 p. uč. Ing. Žaneta Steklová, PhD. 

 p. uč. Mgr. Kristína Daňková 

 

  Vedúcou PK AKORDEÓN v tomto školskom roku bola p. uč. Mgr. R. Bartková PhD.  

 

2. Žiaci: 

V akordeónovom oddelení sme mali v septembri šk. roka 2021/2022 44 žiakov.  

Na konci šk. roka 44 žiakov. 

 

Absolventi: 

Kristína Doľáková – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Súkeníkovej Tokárskej 

Lukáš Kozlay – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Súkeníkovej Tokárskej 

Erik Frišman - 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Súkeníkovej Tokárskej 

Oliver Kruták - 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Súkeníkovej Tokárskej 

Lucia Családiová – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Daňkovej 

Matúš Juhász – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Bartkovej 

Matej Gurbaľ – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Bartkovej 

Samuel Oláh – 4.roč./1.č./I. st. – trieda p. uč. Bartkovej 

 

Diana Családiová – 4.roč./2.č./I.st. – trieda p. uč. Daňkovej 

Branko Drančák – 4.roč./2.č./I.st. – trieda p. uč. Steklovej 

Svetozár Križalkovič - 4.roč./2.č./I.st. – trieda p. uč. Súkeníkovej Tokárskej 

 

 

Individuálnu formu štúdia HN v tomto školskom roku mali: 

Nikola Kubíková – 3.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Súkeníkovej Tokárskej 

Andrej Franko – PHV – trieda p. uč. Steklovej 

Sebastián Šoltész – PHV -  trieda p. uč. Daňkovej 

 

 

3. Koncertná činnosť: 
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Účasť na ročníkových prehliadkach, seminároch, verejných koncertoch, tematických 

koncertoch a kultúrnych vystúpeniach 
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V. Súkeníková-Tokárska 16 4 + 7  14 
3 + 
2x 

duo 
2 3x duo 

6 + 

1x 
duo 

 

5 

R. Bartková 13 6  10 2   4 + 2  

Ž. Steklová 6 6 + 6 6 6 2 1 2 4  

K. Daňková 8 4  7 1 1    2+2  

 

 

4. Kontrolná činnosť: 

 

V školskom roku 2021/2022 mala PK akordeón porady dovedna 5x v prezenčnej forme. 

V rámci porád sme riešili aspekty výchovno-vzdelávacieho procesu, koncertnú činnosť, 

nástrojové zabezpečenie, notový materiál,... Všetci členovia zodpovedne pracovali 

s pedagogickou dokumentáciou ETK. Požadované tlačivá, dokumenty vypisovali a 

odovzdávali načas. 

 

Triedna kniha bola kontrolovaná 3x ročne. Správnosť jej vyplnenia a kontrola  učebných 

plánov a ich plnenie boli sledované v mesiaci: september, január, apríl, jún. Časovo- 

tematické plány predmetu Hra na akordeóne boli plnené s akcentom na individualitu žiaka, 

jeho zručnosti a vkus, a zároveň prispôsobené možnostiam aj dištančného vyučovania počas 

karanténneho stavu.   

 

5. Iná činnosť:  

 

 Akordeónový notový archív  - zodpovedná: p. uč. Bartková.  

 Akordeónový nástrojový kabinet – zodpovedná: p. uč. Bartková.  

 Kronika – zodpovedná: p. uč. Súkeníková Tokárska. 

 Práca v oblasti BOZP a PPO – p. uč. Bartková. 

 

Všetci členovia PK pracovali počas školského roka zodpovedne a svojou tvorivou prácou 

prispeli k záujmu žiakov o hru na akordeóne. Do výchovno-vzdelávacieho procesu aplikovali 

niekoľko tvorivých vyučovacích metód. Využívali IKT technológie - nahrávanie MP3, videí, 

mobilné hudobné aplikácie, prepis skladieb v notačných programoch,  ...atď. Snažili sa 

motivovať ku koncertnej činnosti a to najmä starších žiakov, u ktorých bolo badať jemnú 

stagnáciu, zapríčinenú nekoncertným - dištančným obdobím posledných dvoch rokoch.  
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Pedagógovia aktívne spolupracovali aj pri organizácii tematických, výchovných, verejných 

koncertoch a nástrojových prehliadkach. 

 

6. Vzdelávanie: 

 

Všetci členovia PK sa venujú štúdiu odbornej akordeónovej metodiky, nového repertoáru, 

psychologicko-pedagogických metód  a šk. legislatívy. V rámci aktualizačného vzdelávania 

pedagógovia absolvovali vzdelávanie pod názvom „Rozvoj mentorských kompetencií – 

realizácia mentoringu a efektívna komunikácia“.  

P. uč. Daňková úspešne ukončila štúdium na Súkromnom Konzervatóriu Dezidera Kardoša 

v Prešove. 

 

Silné stránky PK : zodpovednosť, spoľahlivosť, súdržnosť, flexibilita, kreativita, originalita. 

 

Slabé stránky PK : Nakoľko všetky spoločné akcie a úlohy akordeónového oddelenia, 

prebehli a boli splnené s úspechom, špecifikácia slabej stránky PK je bezpredmetná, nakoľko 

sa žiadna neprejavila.  

  

 

 

Košice  30.6.2022 

   

 

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

 

Vypracovala: Mgr. Renáta Bartková, PhD. 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

predmetovej komisie dychové nástroje 

za školský rok 2021/2022 

 

Vypracované na základe hodnotiacich hárkov, ktoré boli odovzdané vedúcej PK, na základe 

zápisníc zo zasadania PK DYCHY v školskom roku 2021/2022 a z aktualizovaných 

informácií, ktoré sa odovzdali do vyhodnocovacej správy. 

 

 

1.Učitelia:  

 

Mgr. art. Monika Samselyová, Mgr. art. Ján Samsely, Mgr. Janette Zoričáková, Jozef 

Zoričák Dis.art., Zlatica Lacková Dis.art., Lanka Ivaňáková Dis.art., Michaela Farkašová 

Dis.art., Mgr.art. Ján Hrubovčák, Mikuláš Csomós, Eduard Iríček 
 

Predmet  vyučovali v šk. roku 2022/2021  učitelia: saxofón, zobcová flauta – Ján Samsely, 

Mikuláš Csomós, Jozef Zoričák, Eduard Iríček 

flauta, zobcová flauta – Monika Samselyová, Janette Zoričáková, Zlatica Lacková, Lenka 

Ivaňáková, Michaela Farkašová 

trúbka, pozauna, zobcová flauta – Ján Hrubovčák 

 

 

Vedúcou PK  v tomto školskom roku bol – Mgr.art. Monika Samselyová 

 

 

2.Žiaci: 

V PK   sme mali k septembri šk. roka 2021/2022            žiakov. 128 

Na konci šk. roka            žiakov. 124 

 Absolventi:                                                                      žiakov: 12 

Individuálnu formu štúdia HN                                          žiaci: 4 

Kontrahujúci:                                                                    žiaci: 0 

 

3.Koncertná činnosť 

Vystupovanie na tematických koncertoch – podľa mesačného plánu v koncertnej sále na 

Jantárovej, Irkutskej, Aténskej 

 triednych koncertoch – plánovaných triednym učiteľom s rodičmi, alebo triedne semináre 

len so žiakmi danej triedy 

verejné koncerty – plánované umeleckou radou vianočný koncert v decembri v  DU, Košické 

talenty v historickej radnici – v apríli, Jazzovo improvizačný koncert – v máji v Kulturparku, 

Absolventské koncerty v júny 

výchovné koncerty – organizované na Jantárovej , Irkutskej , Aténskej, Barci, V Klatove 

v spoluprácii so škôlkami, školami 

DOD – spolupráca so všetkými učiteľmi dychového oddelenia v rámci školy a svojej triedy v 

máji 

.  

Súťaže:   
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Spišská Nová Ves – uč. Samselyová – T.Ľašová /laureát, zlaté pásmo/, K.Hudáková 

/strieborné pásmo/, H.Gregová /strieborné pásmo/, L.Mrázová /bronzové pásmo/ 

Uč. Samsely – O.Hudák /zlaté pásmo/  uč. Ivaňáková – N.Mirgusová /čestné uznanie/ 

 

Stará Ľubovňa – uč. Samsely – O.Hudák /zlaté pásmo/, B.Beňová /zlaté pásmo/, N.Mato 

/zlaté pásmo/, F.E.Kučečka /strieborné pásmo/, S.Kvokačka /strieborné pásmo/, M.M.Fedor 

/strieborné pásmo/, B.Palko /strieborné pásmo/, E.Skoršepová /strieborné pásmo/ 

KB sax kvartet /zlaté pásmo/, KB sax quintet /strieborné pásmo/ 

Uč. Csomós – M.Macík /strieborné pásmo/, M.Hendrichovský /bronzové pásmo/, M.B.Pešek 

/bronzové pásmo/ 

 

Účasť na ročníkových prehliadkach, seminároch, verejných koncertoch, tematických 

koncertoch a kultúrnych vystúpeniach(Nehodiace sa vymazať) 
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Samselyová 18 16      0 18 9 7        6        0 

Samsely 14 0      10       13 10 4 5  5 

Zoričáková 6 0       6       6 4 5 1 0 

Zoričák 13 0 13 13 2 6         2 0 

Csomós 12 0 0 11 5 2 0 0 

Ivaňáková 17 0 0 16 7 10 1 0 

Farkašová 12        7 9        0 4 5 0 0 

Lacková 15       15 0      15        4         6 0      0 

Hrubovčák 15 0        0       13 2 0       0          0 

Iríček 6 4       0        6 0 0        0            0 

 

4.Kontrolná činnosť: 

 
V školskom roku 2021/2022  - Pravidelné kontrolovanie vedúcej PK el. triedne knihy, 
dochádzku žiakov, koncertnú činnosť, platby školného 
 

5.Iná činnosť:  
Klasik  band – orchester sa pravidelne zúčastňuje verejných koncertoch, akcií mesta,  
oslavuje tento šk. rok 15 výročie v ŠD Košice, kde vystúpy s bohatým programom 
a slávnostnou recepciou,  
KB sax quintet – zoskupenie 4 saxofonistov s doprovodom bicích pod vedením uč. Jána 
Samselyho sa zúčastňuje rôznych akcií, výstav, spolupracuje s primátorom mesta na 
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kultúrnom programe pre seniorov – Strieborné dialógy, zúčastnil sa celoslovenskej súťaže 
v Starej Ľubovni. 

 

Silné stránky PK -. Silnou stránkou je zúčastňovania sa žiakov na súťažiach, koncertoch, 

kultúrnych akciách, orchester je ďalšou silnou stránkou školy, jeho činnosť a vystupovanie na 

akciách školy a mesta 

Slabé stránky PK .  -  slabá práca učiteľov na práce v komornej hre a u niektorých učiteľov 

slabé vystupovanie na koncertoch /tematických koncertoch, prehliadkach/. 

 

 

Košice   30.6.2022                                                   .............................................................   

                                                                                Vypracovala: Mgr.art. M.Samselyová 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

predmetovej komisie gitara, cimbal a bicie nástroje 

za školský rok 2021/2022 

 

 
Vypracované na základe hodnotiacich hárkov, ktoré boli odovzdané vedúcemu PK, na 

základe zápisníc zo zasadania PK gitara, cimbal a bicie nástroje v školskom roku 2021/2022 

a z aktualizovaných informácií o akciách, ktoré sa uskutočnili do odovzdania vyhodnocovacej 

správy. 

 

7. Učitelia: 
 

Predmet hra na gitare vyučovali v šk. roku 2021/2022  učitelia:  

 p. uč. E.Kuca DiS.art 

 p.uč.  I. Baran DiS.art 

 p.uč. P.Strapáč DiS.art 

 p.uč. MgA. V. Mráz DiS.art 

 p.uč. J. Pigula DiS.art 

 p.uč. T. Tabáček 

 p.uč. K. Medvid´ DiS.art 

 p.uč. M.Eliášová DiS.art 

 

Predmet hra na bicie nástroje  vyučovali v šk. roku 2021/2022  učitelia:  

 p. uč.  O. Szigeti  BcA 

 p. uč. Mgr.art  R. Iglódy 

Predmet hra na cimbal vyučovali v šk. roku 2021/2022  učitelia:  

 p. uč. Mgr.art  J. Helcmanovský 

 p. uč. S. Lenártová DiS.art 

  

 

Vedúcim PK Gitara, cimbal a bicie nástroje v tomto školskom roku bol p. uč. E. Kuca 

 

8. Žiaci: 

V PK Gitara, cimbal a bicie nástroje sme mali k septembri šk. roka 2021/2022 - 127 žiakov.     

Na konci šk. roka  132  žiakov. 

 

Absolventi : 4r.1č. 

                                           Palutka Denis             uč. Kuca 

                                           Tirpáková Tatiana      uč. Kuca 

                                           Pačut Matej                uč. Kuca 

                                           Slobodník Patrik        uč. Baran 

                                           Vaľa Martin               uč. Baran 

                                           Petrová Martina         uč.Pigula 

                                           Karoli Jakub               uč.Pigula 

                                           Balodanský Benjamin  uč.Pigula 

                                           Andrišík Samuel        uč.Medvid´ 

                                          Janotka Lukáš            uč.Medvid´ 
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                                          Matiaš Krištof           uč. Lenártová 

                                          Hakulínová Júlia       uč. Lenártová 

                                          Kollárová Barbora     uč. Iglódy 

                                          Šallai Adam               uč. Iglódy 

                                          Vojčik Viliam            uč. Iglódy 

                                          Szoke Viliam Laura   uč. Iglódy 

                                          Balogh Marek            uč. Mráz 

                                          Novaček Jakub          uč. Tabáček 

                                          Gyongyosi Vladimír  uč. Tabáček 

 

                                            

Absolvent : 4r.2č.                 
                                          Adam Plavecki        uč. Kuca 

                                          Klempay Samuel    uč. Lenártová 

                                          Jurči Dominik         uč .Lenártová 

                                          Tomečko Bruno      uč. Tabáček 

                                          Rudolf Jún              uč. Tabáček 

 

 

Absolventi  II.stupňa:       

                                          Brna Samuel    uč. Medvid´ 

                                          Stupavská Barbora    uč. Iglódy 
 

 

Kontrahujúci žiak: 

                                         Uličný Tomáš 1r.1č.           uč.. Medvid´ 

 

9. Koncertná činnosť: 

Účasť na ročníkových prehliadkach, seminároch, verejných koncertoch, tematických 

koncertoch a kultúrnych vystúpeniach 

            Súťaže:  
 

P. uč. Helcmanovský sa zúčastnil so svojimi žiakmi na cimbalovej súťaži Cimbalový 

Prešporok, ktorá sa konala 26 - 27. Novembra 2022 v Bratislave. Dvaja žiaci získali zlaté 

pásmo a jedna žiačka strieborné pásmo. 

P. uč. Helcmanovský sa zúčastnil aj súťaže Prešovská cimbalová struna v Prešove, 20 mája 

2022. Dvaja žiaci získali zlaté pásmo. 

P.uč. Kuca sa zúčastnil  so žiakmi na celoslovenskej gitarovej súťaži Smižianska gitara 2022 

v Smižanoch 11.5.2022. Dvaja žiaci získali v zlatom pásme prvé a druhé miesto. 

P.uč. Iglódy a p. uč. Szigeti sa zúčastnili so žiakmi na súťaži Boráková Prievidza v Prievidzi 

20-21.4.2022 . Žiaci získali 3 bronzové miesta, 6 strieborných. Spolu 9 diplomov za 

individuálnu a súborovú hru. 
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Ivan Baran DiS.art. 16 4 16 16 2 3 5 0 

Tomáš Tabáček                       12 0 9 7 1 0 1 1 

Stanislava Lenártová 

DiS.art 
      8 0 10 5 0 5 0 1 

Mgr.art  Radovan Iglódy 15 17 0 10 0 7 7 0 

Erik Kuca DiS.art. 18 17       0 16 2 1 4 2 

Jozef Pigula DiS.art. 19 11 0 13 2 6 0 6 

MgA. Václav Mráz 14 11 6 3 1 0 0 0 

Pavol Strapáč DiS.art 15 0 0 14 2 0 0 0 

Eliášová Milena DiS.art 2 2 0 2 0 2 0 0 

Bca Oliver Szigeti 13 8 0 11 0 0 3 1 

 

 

10. Kontrolná činnosť: 

 

V školskom roku 2021/2022 predmetová komisia zasadala 5- krát, z toho 1krát zasadala 

online cez aplikáciu Zoom počas pandémie. Na svojich zasadnutiach sa zaoberala 

jednotlivými bodmi plánu práce PK-GO, ako aj úlohami vyplývajúcimi z plánu práce školy na 

školský rok 2021/2022. 

 

Hlavné ciele PK uvedené v pláne práce na školský rok 2021/2022, ktoré boli schválené na 

zasadnutí PK  boli plnené priebežne. 

 

Pre hodnotenie uplynulého školského roku – s ohľadom na jednotlivých pedagógov v zapájaní 

ich žiakov na účinkovaní v tematických, výchovných a kultúrnych vystúpeniach školy v rámci 

mesta Košice pozri osobné hodnotenie členov PK. 

 

 

Ako menej pozitívne hodnotím plnenie úloh súvisiacich s triednou agendou, ako aj slabú 

vzájomnú hospitačnú činnosť s cieľom výmeny odborných skúseností. 

 

 

Ciele do ďalšieho obdobia : 
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Skvalitniť metodiku výučby s individuálnym prístupom k žiakom posunúť ich výkony 

a umelecký rast.  

Čo najlepšie pripraviť skupinu Amber string na súťaž a verejné vystúpenia. 

Zúčastňovať sa na súťažiach a pomáhať pri nácviku súborových partov. 

Naďalej upravovať  prednesové skladby a etudy pre cimbal. Rozpisovať party pre jednotlivé 

nástroje v ľudovom súbore. 

Venovať sa chronologickému zoradeniu etúd a prednesových skladieb za posledných desať 

rokov vytvorených pre žiakov počas vyučovacieho procesu s cieľom vytvoriť nový album nôt 

pre huslistov a cimbalistov. 

Organizovať bubenícke worshopy a semináre, výchovné koncerty. 

Využiť všetky poznatky získané na Gitarových festivaloch v Prešove a Bratislave v roku 2022 

Skvalitniť prácu so žiakmi, komorná hra. 

Prijať, motivovať a udržať žiakov. 

Založiť v šk. roku 2022/23 gitarový súbor. 

V rámci rozpisovania nôt pre kapelu začať využívať notový program Sibelius, ktorý umožní 

efektívnejšie a prehľadnejšie čítanie partov. 

Pripraviť žiakov na verejné koncerty. 

Plniť si verne svoje povinnosti učiteľa Zuš. 

 

 

 

 

 

 

Košice  30.6.2022 

  

 

 

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

Vypracoval vedúci PK Erik Kuca DiS.art. 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

predmetovej komisie PHV a HN 

za školský rok 2021/2022 

 

 

Vypracované na základe zápisníc zo zasadania PK PHV a HN v školskom roku 2021/2022 a z 

aktualizovaných informácií o akciách, ktoré sa uskutočnili do odovzdania vyhodnocovacej 

správy. 

 

 

1. Učitelia: 
 

Vedúca predmetovej komisie : Michaela Farkašová 

Členovia PK, organizácia učiteľov: 

Jantárová 6 : 

PHV B     BcA. Veronika Havasi 

1r./1č.       BcA. Veronika Havasi 

2r./1č.       BcA.Veronika Havasi, BcA.Oliver Szigeti 

3r./1č.       Michaela Farkašová 

4r./1č        Michaela Farkašová 

1r./2č        Mgr. Janette Zoričáková 

2r./2č        BcA. Oliver Szigeti 

3r./2č        Bca. Oliver Szigeti 

ŠPD, starší žiaci :   Mgr. Janette Zoričáková 

 

Irkutská 1 :   Mgr. Daniela Vasilová  

PHV B 

1r./1č.      

2r./1č.      

3r./1č.      

4r./1č      

1r./2č      

2r./2č       

3r./2č   

 

Aténska 1/A :             Jana Sidorová DiS. art. 

PHV B 

1r./1č.      

2r./1č.      

3r./1č.      

4r./1č.      

1r./2č.  

2r./2č. 

3r./2č. 

 

Abovská  36 :           MgA.Václav Mráz DiS.art. 

PHV B 

1r./1č 

2r./1č 
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3r./1č 

4r./1č 

 

Klatovská 56:   Mgr.Daniela Vasilová 

1r./1č. 

2r./1č. 

3r./1č. 

4r./1č. 

 

 Personálne kompetencie : 
 

Pracovné zošity :                                 Michaela  Farkašová  

Didaktická technika:                           Mária Škvareková  DiS.art. 

Knižnica:                                             Erika Kakarová DiS.art. 

Didaktická technika pre PHV:            BcA.Veronika Havasi 

 

2.Žiaci: 

 

 

Žiaci s individuálnou formou štúdia HN : 64 

Kontrahujúci žiaci : 2 

Absolventi 1.časti : 95 

Absolventi 2.časti : 29 

Žiaci s prerušeným štúdiom : 1 

 

 

3.Kontrolná činnosť: 

 

Analýzu postrehov a zistených skutočností sme riešili na poradách PK HN. Pri vyučovaní HN 

sme sa snažili o kreatívny priebeh vyučovacích hodín. Dbali sme o inováciu a zvýšený záujem 

žiakov  o vyučovacie hodiny HN. Snažili sme sa inovovať priebeh vyučovacích hodín HN. 

Členovia PK HN vždy medzi sebou komunikovali ak bolo potrebné riešiť nejaký problém. 

Kontrola triednej agendy bola prevedená na každom zasadnutí PK. 

 

4.Iná činnosť: 

 

Pre pobočku Irkutská bol zakúpený a nainštalovaný stropný projektor a plátno. Táto učebná 

pomôcka zlepšuje vyučovanie na hodinách hudnej náuky.  

Pre pobočku Aténska bol zabezpečený notebook a zakúpená nová tabuľa. 

 

Cieľová úloha: 

 

Učitelia Mgr. Daniela Vasilová, BcA. Veronika Havasi a Jana Sidorová DiS.art. so žiakmi 

prípravného štúdia nacvičili školskú hymnu. Hymnu zaspievali žiaci na verejnom 

absolventskom koncerte v Dome Umenia 27.6.2022. Pre žiakov prípravného ročníka  to bola 

slávnostná imatrikulácia a zároveň úspešné pokračovanie  do prvého ročníka. 

Učiteľka HN Michaela Farkašová zorganizovala školský výlet pre absolventov našej školy. 

Výlet v Bratislave bol spojený aj s návštevou SND na opernom predstavení Rusalka. Pre 

absolventov toto predstavenie bolo zaujímavým umeleckým zážitkom.  
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Žiaci 3. ročníka 2.časti vypracovali výstupné absolventské práce , ktoré odovzdali svojim 

učiteľom HN. Témy absolventských prác vypracovali a zadali učitelia HN Mgr.Daniela 

Vasilová, BcA.Oliver Szigeti a Jana Sidorová DiS.art. 

 

5.Vzdelávanie: 

 

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov: 

 

Kontinuálne vzdelávanie našich členov je zahrnuté v plánoch práce nástrojových PK. 

 

Silné stránky PK : 

 

 

 učitelia úspešne zvládajú vekové i vedomostné rozdiely žiakov v jednotlivých 

skupinách 

 novými návrhmi sa snažíme zlepšiť vybavenie tried 

 kreatívnou formou vyučovania vzbudzujeme u žiakov väčší záujem o hodiny HN 

 zapájanie žiakov do tvorenia hudobných projektov podľa vlastného výberu hudobného 

žánru 

 využívanie rôznych prezentácií a náučných videí  

 pri nácviku zborového vystúpenia žiakov prípravného štúdia aktívna spolupráca s 

členmi nástrojových PK 

 

Slabé stránky PK : 

 

                        rozdiel v počte žiakov v skupinách v jednotlivých ročníkoch HN 

 zvýšený presun žiakov z elokovaného pracoviska Irkutská 1 na Jantárovú 6 

 je potrebné venovať zvýšenú pozornosť žiakom s individuálnou formou štúdia 

a zároveň znížiť ich počet 

       

Návrhy a pripomienky: 

 

Navrhujeme nákup a rozšírenie didaktických pomôcok pre PHV a HN.  

 

Ďakujem všetkým vyučujúcim PHV a HN za výbornú spoluprácu , za veľkú trpezlivosť 

pri kolektívnom vyučovaní a za snahu formovať u žiakov kultúrne správanie a pozitívny 

vzťah k hudbe a umeniu. 

 

 

Košice 30.6 2022                                                               ....................................................... 

                                                                                           Vypracovala: Michaela Farkašová 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

predmetovej komisie sláčikového oddelenia 

za školský rok 2021/2022 

 

 
Vypracované na základe hodnotiacich hárkov, ktoré boli odovzdané vedúcej PK, na základe 

zápisníc zo zasadania PK sláčikového oddelenia v školskom roku 2021/2022 

a z aktualizovaných informácií o akciách, ktoré sa uskutočnili do odovzdania vyhodnocovacej 

správy. 

 

1.Učitelia: 
 

Predmet hra na husliach vyučovali v šk. roku 2021/2022  učitelia:  

 

 p. uč. Mgr. Demeter Marián 

 p. uč. Dzurová Iveta Dis.art. 

 p. uč. Eliašová Milena Dis.art. 

 p. uč. Mgr.art. Henrieta Fülöpová 

 p. uč. Mgr. Gerusová Ľubov 

 p. uč. Mgr.art. Helcmanovský Juraj 

 p. uč. Holenda Michal Dis.art.   

 p. uč. Illeš Július Dis.art. 

 

 

Predmet hra na violončele vyučovali v šk. roku 2021/2022  učitelia:  

 p. uč. Pelegrinová Jarmila Dis.art. 

 

Vedúcou PK sláčikového oddelenia v tomto školskom roku bola p. uč. J. Pelegrinová 

 

 

2.Žiaci: 

V PK  sláčikového oddelenia sme mali k septembru šk. roka 2021/2022    105  žiakov.  

Na konci šk. roka                    106  žiakov. 

 

Absolventi: 

Absolventi 4. ročníka prvej časti I. stupňa                                                                9  žiakov 

Absolventi 4. ročníka druhej časti I. stupňa                                                               7 žiakov 

Počet žiakov v PHV/B                                                                                               22 žiakov 

Kontrahujúci žiaci                                                                                                       1 žiak 
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3.Koncertná činnosť: 

 

Súťaže: 
Názov súťaže, mesto, dátum  ......Schneiderova Trnava-súťaž ON-LINE- 22 .október 2021 

1. Elena Švecová 2. Iveta Dzurová Šiffter Strieborné 

2. Samuel Švec 3. Iveta Dzurová Šiffter Strieborné 

3. Norbert Pek 3. Iveta Dzurová Šiffter Strieborné 

 
Detvianska Zlatá struna Detva 2. ročník., DETVA, 17. 06. 2022 

p.č. 

 
meno žiaka  veková kat. meno učiteľa korepetítor 

udelené 

pásmo 

1. 
Tobiás Raul 

Kováč 
1. Iveta Dzurová Labanc 

Zlaté 

pásmo,víťaz 

kategórie,cena 

za najlepsie 

prevedenie 

povinnej 

skladby,cena 

primárora 

mesta Detvy 

2. Elena Švecová 3. Iveta Dzurová Šiffter Zlaté pásmo 

3. Norbert Pek 4. Iveta Dzurová Labanc 

Zlaté 

pásmo,víťaz 

kategórie 

4. Samuel Švec 5. Iveta Dzurová              Šiffter Zlaté pásmo 

 

Účasť na ročníkových prehliadkach, seminároch, verejných koncertoch, tematických 

koncertoch a kultúrnych vystúpeniach 
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M. Demeter 16 5  11 3 5   

I.Dzurová 17 8  16 9 6 2 3 

M. Eliašová 15 15  14 5 9 1 4 

Ľ. Gerusová 6 6  5 3 5   

J. Helcmanovský 12 11  10 3 5   

M. Holenda 9 9  9 5    

J. Illeš 8  8 6 5 1   

J. Pelegrinová 16 9  14 5 5 2 2 

H. Fülöpová 7 6  7 2 3   

   

 

 

 

4.Kontrolná činnosť: 

 

Na  zasadnutiach PK v školskom roku 2021/2022 bola priebežne uskutočňovaná 

kontrola triednej agendy, ktorá bola zameraná na správne vedenie triednej dokumentácie 

a učebných plánov. Zdokonalili sme si prácu s elektronickou triednou knihou. Komunikácia 

s pedagógmi HN  prebiehala pravidelne počas celého školského roka. 

Hospitácie a konzultácie sme realizovali v rámci oddelenia na záverečných skúškach, 

ktoré sa uskutočnili 30.5.2022 a sláčikových prehliadkach žiakov sláčikového oddelenia.  

  

 

5.Iná činnosť: 

 

M. Demeter: vedenie sláčikového súboru Jantár, likvidačná komisia 

I. Dzurová: vedenie notového a nástrojového kabinetu, likvidačnej komisia 

J. Helcmanovský: vedenie sláčikového súboru Jantár, úprava notového materiálu pre Jantár 

J. Illeš: vedenie sláčikového orchestra 

J. Pelegrinová: vedenie notového a nástrojového kabinetu, škodová komisia, členka 

v odborovej organizácii 
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Silné stránky PK  

Úspešná reprezentácia žiakov sláčikového oddelenia na celoslovenských súťažiach pani 

učiteľky I. Dzurovej. 

Aktívne zapájanie žiakov  na školských podujatiach a koncertoch školy. Spolupráca a výmena 

pedagogických skúseností medzi  učiteľmi.  

Zvyšovanie umeleckej kvality sláčikového orchestra ZUŠ a jeho úspešná reprezentácia na 

verejných koncertoch. 

Pokračovanie činnosti ľudového súboru Jantár.   

Zdokonaľovanie sa v oblasti IKT, vzájomne si vymieňanie informácií.  

V mene vedúcej PK sa im chcem za všetku ich náročnú prácu poďakovať. 

 

 

   

 

Slabé stránky PK : 

Zvyšovanie  úrovne  vzdelávania  vo vyučovacom procese, motivovať žiakov k súborovej hre.  

Obnova nástrojových a notových kabinetov.  

 

 

 

       

 

Košice  30.6.2022  

 

 

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

Vypracovala: J. Pelegrinová 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

predmetovej komisie hra na klavíri 

za školský rok 2021/2022 

 

 
Vypracované na základe hodnotiacich hárkov, ktoré boli odovzdané vedúcim PK, na základe 

zápisníc zo zasadania PK Hra na klavíri v školskom roku 2021/2022  a z aktualizovaných 

informácií o akciách, ktoré sa uskutočnili do odovzdania vyhodnocovacej správy. 

 

1.Učitelia: 
 

Predmet Hra na klavíri vyučovali v šk. roku 2021/2022  učitelia:  

 p. uč. Burášová Mária 

 p. uč. Tomčáková Monika 

 p. uč. Furmanová Mária 

 p. uč. Gerberyová Slávka 

 p. uč. Kakarová Erika 

 p. uč. Kropuchová Ľubica 

 p. uč. Perháčová Zuzana 

 p. uč. Smoradová Iveta 

 p. uč. Pribulová Zuzana 

 p. uč. Szitásová Anna 

 p. uč. Šedivá Marcela 

 p. uč. Šiffter Martin 

 p. uč. Škvareková Mária 

 p. uč. Šlepkovská Katarína 

 p. uč. Pavlík Matúš 

 p. uč. Tkáč Júlia 

 p. uč. Sidorová Jana 

 p. uč. Trofimovič Vladimír 

 p. uč. Súkeníková Tokárska Viera 

 p. uč. Vasilová Daniela 

 p. uč. Duna Leonard 

 p. uč. Bartková Renáta 

 p.uč. Bujnovský Marián 

 p.uč. Havasi Veronika 

 p.uč. Labanc Tomáš 

 p.uč. Steklová Žaneta 

 p.uč. Tomi Leonard 

 p.uč. Daňková Kristína 

 

Predmet Hra na organe vyučovali v šk. roku 2021/2022  učitelia:  

 p. uč. Tomčáková Monika 

 

Predmet  Hra na keyboarde vyučovali v šk. roku 2021/2022  učitelia:  

 p. uč. Súkeníková Tokárska Viera 

 p.uč Steklová Žaneta 
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 p.uč. Daňková Kristína 

 

 

Vedúcou PK Hra na klavíri v tomto školskom roku boli p. uč. M. Tomčáková a J.Tkáč. 

 

V PK  Hra na klavíri sme mali v septembri šk. roku 2021/2022:  

keyboard 12 žiakov, klavír 303, organ 2,    Spolu:317 žiakov.  

Na konci šk. roka       319  žiakov. 

 

 

Individuálnu formu štúdia HN v tomto školskom roku malo 26 žiakov. 

Kontrahujúci žiaci- 2 

 

 

Činnosť PK v školskom roku 2021/2022 

Školský rok sme začali po dlhej pandemickej pliage prezenčnou formou, z čoho sme ako celé 

oddelenie PK mali nesmiernu radosť. V 1.polroku sa naši žiaci zúčast)novali interných 

koncertov našej školy. Od decembra sme podľa nariadení vlády, opäť prešli na dištančnú 

formu výuky. Vianočné koncerty sme usporadúvali online na stránke školy. Počas dištančnej 

výučby sme vyučovali pomocou internetu s využitím rôznych aplikácií najviac vyhovujúcim 

rodičom. Väčšina pedagógov zvolilo formu online vyučovania a to cez Zoom, Skype, Face 

time, WhatsApp, Viber, Messenger, Moodle, Teams. Komunikácia medzi pedagógmi nášho 

oddelenia bola výborná. Vypomáhali sme si výmenou a zasielaním notového materiálu. Často 

sme medzi sebou komunikovali o spôsobe a možnostiach dištančného vzdelávania. Zhodli 

sme sa na tom, že nie je v našom záujme zaťažovať žiakov a rodičov množstvom domácich 

úloh, ale prispôsobiť sa ich schopnostiam a viesť k samostatnosti. Považovali sme za veľmi 

podstatné, aby si žiak zachoval dobrý vzťah k nástroju. V plnej miere sme sa snažili 

rešpektovať jeho individualitu. Musíme skonštatovať, že všetci učitelia, žiaci i rodičia sa stali 

prispôsobivými a flexibilnými.  

Pripravovali sme notový materiál na elektronickú formu vyučovania. Upravovali sme notový 

materiál pre konkrétne potreby daného žiaka. Realizovali sme vlastné nahrávky vybraných 

skladieb. Spolupracovali sme pri zadávaní a pri opakovaní úloh z HN. Výsledky práce boli 

hmatateľné aj v tomto období, viď príspevky vo virtuálnej galérii školy.  

V januári sme sa vrátili do prezenčnej formy vyučovania. V 2.polroku sa naši žiaci aktívne 

zúčastňovali interných koncertov. V máji sme usporiadali 1.ročník klavírnej prehliadky: 

Kladivko na strune, aj so žiakmi z Konzervatória J.Adamoviča. Po výberovom školskom kole 

sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej súťaže Pianoforte v Starej Ľubovni. Predsedkyňou bola 

renomovaná klaviristka Jordana Pavlovičová. Naši žiaci súťažili vo všetkých kategóriách.  

 

 

      2. Súťaže: 

Výsledky zo súťaže "Pianoforte" sú nasledovné: 

zlaté pásmo - Eva Ivancová (uč. A. Szitásová, DiS. art.) 
zlaté pásmo - Mária Ľašová (Mgr. S. Gerberyová) 
zlaté pásmo - Norbert Demeter (Mgr. S. Gerberyová) 
strieborné pásmo - Michal Spišák (uč. A. Szitásová, DiS. art.) 
bronzové pásmo - Richard Mlynár (uč. PaedDr. J. Tkáč) 
bronzové pásmo - Elena Švecová (Mgr. S. Gerberyová) 
bronzové pásmo - Laura Lyčková (Mgr. S. Gerberyová) 
bronzové pásmo - Terézia Ľašová (Mgr. S. Gerberyová) 
čestné uznanie - Aneta Feketeová (uč. PaedDr. J. Tkáč 
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3. Koncertná činnosť: 
Účasť na ročníkových prehliadkach, seminároch, verejných koncertoch, tématických 

koncertoch a kultúrnych vystúpeniach 



 56 

Pedagóg 

P
o

č
e
t žia

k
o

v v tried
e 

T
rie

d
n

e se
m

in
á
re

  

(p
o

č
et ú

č
in

k
u

jú
c
ic

h
) 

T
rie

d
n

y k
o

n
c
e
rt       1. 

p
o

lro
k
 

(p
o

č
et ú

č
in

k
u

jú
c
ic

h
) 

T
rie

d
n

y  k
o

n
c
e
rt       

2
. p

o
lro

k
 

(p
o

č
et ú

č
in

k
u

jú
c
ic

h
) 

R
o

č
n

ík
o

vé p
reh

lia
d

k
y 

(p
o

č
et ú

č
in

k
u

jú
c
ic

h
) 

T
e
m

a
tick

é
 k

o
n

c
e
rty 

(p
o

č
et ú

č
in

k
u

jú
c
ic

h
) 

V
e
re

jn
é
 k

o
n

c
erty 

(p
o

č
et ú

č
in

k
u

jú
c
ic

h
) 

K
u

ltú
rn

e
 vy

stú
p

e
n

ia
 v 

rá
m

c
i m

e
sta

, 

vý
c
h

o
vn

é
 k

o
n

c
erty 

Burášová Mária 7 4 0 7 1 0 0 0 

Daňková Kristína 8 8 0 8 0 2 1 0 

Steklová Žaneta 4 4 4 4 4 6 0 0 

Szitásová Anna 18 16 0 17 1 8 2 0 

Kakarová Erika 16 12 0 14 2 5 0 0 

Šlepkovská Katarína 19 10 0 13 5 6 0 0 

Smoradová Iveta 16 0 16 16 4 7 0 DOD AT 

Šedivá Marcela 19 0 18 19 3 5 0 18 

Perháčová Zuzana 17 15 0 17 1 14 1 1 

Pribulová Zuzana 17 0 17 14 2 18 0 2 

Sidorová Jana 11 12 12 11 4 4 0 DOD AT 

Šiffter Martin 12 12 12 9 0 0 2 2 

Škvareková Mária 18 18 15 18 2 8 0 6 

Tomčáková Monika 14 13 0 13 2 8 1 0 

Tkáč Júlia 17 17 0 15 4 2 0 0 

Furmanová Mária 15 12 0 15 3 6 3 0 

Gerberyová Slávka 17 15 0 17 1 14 1 1 

Labanc Tomáš 10 10 0 9 2 2 0 0 

Vasilová Daniela 4 4 4 4 0 2 0 2 

Bujnovský Marián 16 0 16 16 2 0 53 3 

Havasi Veronika 1 0 0 1 0 0 0 0 

Bartková Renáta 3 1 0 3 0 0 0 0 

Tokárska Súkeníková Viera 1 1 0 1 0 1 0 0 

Trofimovič Vladimír 7 0 4 5 0 0 0 0 

Pavlík Matúš 13 13 8 12 2 0 2 0 

Duna Leonard 9 6 0 9 0 0 0 0 

Tomi Leonard 10 9 0 10 0 3 0 0 
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4. Kontrolná činnosť: 

 

V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnila kontrola triednej agendy v septembri. Bola 

zameraná na jednotné vedenie elektronickej triednej agendy a učebných plánov. Kontrola 

plnenia učebných plánov sa uskutočnila v mesiaci november, január, apríl a jún. Hospitácie 

sme realizovali priebežne. 

 

5. Iná činnosť:  

 

Rozhlasové leporelo, Hudba v malíčku: predstavenie šikovných klaviristov v rozhlase rádia 

Regina-východ 

6. Vzdelávanie: 

Všetci členovia PK sa zúčastnili aktualizačného vzdelávania na pedagogickej porade 

26.05.2022. 

 

 

Silné stránky PK : 

 

vysoká úroveň výchovno- vzdelávacieho procesu 

väčšia miera samostatnosti u žiakov 

vysoká flexibila vo vypracovávaní úloh medzi učiteľom a žiakom 

väčšia sústredenosť zo strany žiakov 

rýchle prispôsobenie sa pedagógov k danej situácii 

vysoká a kvalitná úroveň korepetítorov 

dobrá spolupráca s inými oddeleniami 

výborná spolupráca s rodičmi 

 

Slabé stránky PK  

klavírne stoličky na pobočky ZUŠ 

vzhľadom k permanentnému používaniu ETK zabezpečiť vybavenie tried s príslušnou 

technikou 

 

 

Návrh na vylepšenie výchovno – vzdelávacieho procesu PK a školy: 

spolupráca s konzervatóriami v Košiciach 

Podpora rodičov vo flexibilnom využití rôznorodých aplikácií. 

 

 

Košice  30.06.2022 

   

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

Vypracovali: .M.Tomčáková a J.Tkáč 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 
predmetovej komisie spev 
za školský rok 2021/2022 
 

 

Vypracované na základe hodnotiacich hárkov, ktoré boli odovzdané vedúcej PK, na základe 

zápisníc zo zasadania PK Spev, hlasová výchova v školskom roku 2021/2022  a z 

aktualizovaných informácií o akciách, ktoré sa uskutočnili do odovzdania vyhodnocovacej 

správy. 

 

1.Učitelia: 

 

Predmet Spev, hlasová výchova vyučovali v šk. roku 2021/2022  učitelia:  

 

Mgr. Mária Jakabová DiS.art. (v 2.polroku zastupujúci uč.: D.Mlynárová DiS.art., 

Mgr.B.Sopková, P.Budík DiS.art.)BcA. Veronika Havasi ,Michaela Sibertová DiS.art. ,Mgr. 

Andrea Tóthová ,T. Lesáková DiS.art. 

 

 

Predmet Zborový spev vyučovali v šk. roku 2021/2022 učitelia:  

 

BcA. Veronika Havasi  

 

Vedúcou PK Spev v tomto školskom roku boli:  

 

1.polrok Mgr. Mária Jakabová 

2.polrok Michaela Sibertová DiS.art. 

 

Korepetítori na oddelení:  

 

M. Tomčáková, J. Lipánová, T. Labanc, M. Šiffter, V. Trofimovič 

 

 

 

2.Žiaci: 

 

V speváckom oddelení sme mali k 15. septembru v šk. roku 2021/2022  63 žiakov.  

Na konci šk. roka tiež 63 žiakov. 

  

 

 

Absolventi:  



 59 

Absolventi 4. ročníka 1. časti I. stupňa: 3 žiaci  

L.Gurbaľová – trieda p. uč. Sibertovej 

A.A.Ducárová – trieda p. uč. Tóthovej  

K.Hedvigová – trieda p. uč. Sopkovej 

 

Absolventi 4. ročníka II. stupňa: 3 žiaci 

A.Horváthová – trieda p. uč. Tóthovej  

Z.Kolcunová – trieda p. uč. Tóthovej  

E.Macichová – trieda p. uč. Tóthovej  

 

Počet žiakov v PŠ: 4 žiaci 

L.Hríbová – trieda p.uč. Sibertovej 

M.Hricišínová – trieda p. uč. Tóthovej  

B.D.Tran – trieda p.uč. Havasi 

S.Bagoga – trieda p.uč. Havasi 

 

Individuálnu formu štúdia HN: 6 žiaci 

E.Milá – trieda p.uč. Sibertovej 

L.Gurbaľová – trieda p.uč. Sibertovej 

L.Mišovicová – trieda p.uč. Sibertovej 

N.Balloková – trieda p.uč. Sibertovej 

T.Jurčová – trieda p.uč. Sibertovej 

E.Mišenčík – trieda p.uč. Sibertovej 

 

Kontrahujúci: 1 žiak 

V.Harničár – trieda p.uč. Sopkovej 

 

3.Koncertná činnosť 

 

V druhom polroku sa nám úspešne podarilo zorganizovať spoločný spevácky koncert,  

do ktorého sa zapojilo 5 učiteľov spevu so svojimi žiakmi.  

 

 

 

Súťaže: 
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19.05.2022  

8.ročník speváckej súťaže Moyzesov Slávik v Prešove 

 

z triedy uč.V.Havasi 

K.Kolinovská : A kategória - bronzové pásmo 

S.Súkeníková : B kategória - strieborné pásmo 

- klav.sprievod uč.M.Šiffter 

 

z triedy uč.M.Sibertovej 

L.Hríbová : A kategória - bronzové pásmo 

A.Kertes : C kategória - zlaté pásmo a špeciálna cena za interpretáciu piesne 

L.Gurbaľová : D kategória - strieborné pásmo 

- klav.sprievod uč.T.Labanc 

 

20.06.2022 

Spev bez hraníc 

 

z triedy uč.A.Tóthová 

L.Likerová : prvá kategória - prvé miesto 
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4.Kontrolná činnosť: 

 

V školskom roku 2021/2022 bola kontrola triednej agendy uskutočňovaná priebežne pri 

každom zasadnutí PK. Bola zameraná na správne vedenie triednej agendy a učebných plánov. 

Časovo-tematické plány predmetu Spev a hlasová výchova boli plnené s akcentom na 

individualitu žiaka, jeho spevácke schopnosti. Všetci členovia zodpovedne pracovali s 

pedagogickou dokumentáciou EKT. Požadované tlačivá a dokumenty boli odovzdávané 

načas. 

5.Iná činnosť:  

 

Silné stránky PK - počet žiakov, materiálno-technické vybavenie tried, odbornosť pedagógov, 

originalita a kreativita pedagógov, úspešná účasť na súťažiach, koncertoch a iných 

podujatiach v rámci školy; zorganizovanie spoločného speváckeho koncertu 

 

Slabé stránky PK   - slabý záujem o klasický spev, žiadne iné nenachádzame 

 

V Košiciach, dňa 30.6.2022 

                               

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

Vypracovala : M.Sibertová, DiS.art. 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

predmetovej komisie VO,TO,LDO 

za školský rok 2021/2022 

 

 

Vypracované na základe informácií, ktoré boli odovzdané vedúcej PK, na základe zápisníc zo 

zasadania PK VO, TO, LDO v školskom roku 2021/2022 a z aktualizovaných informácií 

o akciách, ktoré sa uskutočnili do odovzdania vyhodnocovacej správy. 

 

1.Učitelia: 
 

Predmet kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práce s materiálom, 

prípravná výtvarná výchova vyučovali v šk. roku 2021/2022  učitelia:  

 p. uč. Mgr. art. Martin Iľaš 

 p. uč. Mgr. art. Mária Tokárová 

 p.uč. Mgr. Katarína Bobková 

 p. uč. Mgr. Beáta Fedorová 

Predmet tanečná prax, ľudový tanec, klasický tanec, džezový tanec, kreatívny tanec, tanečná 

príprava vyučovali v šk. roku 2021/2022  učitelia:  

 p. uč. Silvia Haulik DiS. art. 

 p. uč. Danka Floriánová Dis. art. /zástup. N.Šoltésovej/ 

Predmet dramatika a slovesnosť, prednes, javiskový pohyb, práca v súbore, dramatická 

príprava vyučovali v šk. roku 2021/2022  učitelia:  

 p. uč. Paulína Gavaľová Dis .art. 

Vedúcou PK  v tomto školskom roku bola Mgr. Beáta Fedorová 

 

 

2.Žiaci: 

 

V PK  VO. TO. LDO sme mali v septembri 2021  307  žiakov.  

Na konci šk. roka 316  žiakov. 

 

 

 

Počet žiakov v školskom roku 2021/2022 

 I. polrok II. polrok 

TO 77 78 

VO 191 205 

LDO 39 32 

Spolu 307 315 
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Absolventi VO 

    4.r./1.č./I.st.  5.r./2.č./I.st. 4.r. / II.st. 4.r. / Špd. 

p.uč. Mária 

Tokárová 

Balogová Žofia, 

Kassay Richard, 

Swaczynová 

Radoslava, Walter 

Adam 

   

p.uč. Martin 

Iľaš 

Mecková Alžbeta, 

Ševerová Nela, 

Altmanová Gréta 

Feňo Michal 

 

 
Rebeka 

Kalánová 
 

p.uč.Katarína 

Bobková 

Richard Bálint, 

Šimon Martin 

Bernát, Luka Budai, 

Jakub Duľa, Kamila 

Hedvigová, Yuliya 

Irzhyk, Alexandra 

Nagy, Laura 

Plešová, Mya 

Rabadová, Lea 

Vargová 

Alexandra 

Jasmína 

Žigrayová, Laura 

Lajšová 

Tomáš Varga  

p.uč.Beáta 

Fedorová 

Niko Balco, 

Biznárová Natália, 

Ciburová Katarína, 

Dragonová Karin, 

Engel Kevin Lucas, 

Chalachanová 

Olívia, Kleščová 

Natália, Kolesárová 

Katarína, 

Križiaková Lívia, 

Leferovičová 

Tereza, Leláková 

Zoja, Ondrej 

Michal, Paroulek 

Samuel, Sitárová 

Barbora, Soltészová 

Jasmina, Šalátová 

Mária 

Maroš Bavoľár 

Veronika 

Képesová, 

Katarína 

Levická, Zora 

Mária 

Marcinová 

 

 

 

Absolventi TO 

 4.r./1.č./Ist.    4.r./2.č./I.st.  4.r./IIst., 1.Špd 

Kontrahujúca 

3.r./2.č./Ist. – 

4.r./2.č/Ist. 
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p.uč. 

Danka 

Floriánová 

 

Salajová 

Sofia 

Bonková Bianka 

Jiroušková Martina 

Kaššaiová Andrea 

Kušniráková 

Ľubomíra 

KušnirákováZuzana 

Macková Lorna 

Noviková Olesia 

Segulová  Daniela 

ŠtulerováAlexandra 

Pekárová Sára 

Vargová  Lucia                       

 

Jeniková  Terezia 

Trembecká  Sofia  

 

Kušniráková 

Ľubomíra 

 

p. uč. Silvia Haulik - - 

 

Absolventi LDO 

    4.r./1.č./I.st. 

p.uč.Paulína Gavaľová 

Kolesárová Lucia, 

Molnárová Vivien, 

Piro Max, Pirová 

Simona 

 

 

 

Charakteristika dištančného vyučovania  

 

 Priebeh vyučovania – online, mail...  práca so žiakmi 

 

 

 

Martin Iľaš 

VO 

Komunikácia cez mobil: Snapchat, Wiber 

Komunikácia cez internet: ap.ZOOM 

Priebežná kontrola a korektúra zadanej úlohy, respektíve odobrenie a 

ukončenie zadanej úlohy / témy. Výber materiálu, úprava materiálu na 

vyučovanie. Zasielanie doplňujúcej úlohy žiakom (dokončovanie prác) 

Mária 

Tokárová VO 

Dištančne 

 aplikácia ZOOM 

 príprava témy 

 odprezentovanie 

 diskusia 

 zadanie termínu odovzdania úlohy 

 

 

 

Katarína 

Bobková VO 

So žiakmi mám online hodiny cez aplikácie ZOOM a messenger. Hodiny 

sú rozdelené pre mladších žiakov a starších žiakov, podľa potreby máme 

aj individuálne hodiny. Žiakom a rodičom rozposielam zadania na mail 

alebo iné sociálne siete, ktoré im viac vyhovujú. Od žiakov následne 

dostávam fotografie prác, na základe ktorých ich usmerňujem . Menšie 
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deti a ich rodičia so mnou komunikujú pravidelne a tak isto sa aj pripájajú 

na hodiny, starší žiaci mi píšu sporadicky. 

 

Beáta 

Fedorová    

VO 

On-line vyučovanie prebieha cez ap. ZOOM a prostredníctvom 

elektronickej komunikácie. Prostredníctvom sociálnych sieti – motivácia 

obrazovou prílohou, odporúčanými videami. Pripravujem pracovné listy 

určené k opakovaniu cvičení a vypracovaniu nových tém s použitím 

názornej ukážky a slovného popisu, usmernenia práce, listy sú 

elektronicky odosielané každému žiakovi. Žiak si vytvára archív prác.  

 

Silvia Haulik 

TO 

Vyučovanie prebieha elektronickou formou - Viber, ZOOM, Email a to 

zadávaním rôznych zostáv cvikov, krátkych tanečných etúd, vlastná 

choreografia na danú tému alebo hudbu /rozdelených podľa jednotlivých 

skupín/ 

Danka 

Floriánová 

TO 

Úvod, oboznámenie s novou učebnou látkou, výučba učebnej látky, 

zadávanie dištančných úloh, opakovanie a upevňovanie prebranej učebnej 

látky, záver 

Paulína 

Gavaľová 

LDO 

Vyučovanie prebieha v poriadku bez akýchkoľvek komplikácii, všetci 

žiaci LDO komunikujú a zúčastňujú sa dištančnej výučby, školné ešte nie 

je vyplatené na 100% ale nemal by to byť problém. 

 

 

3.Súťaže, výstavy, koncertná činnosť 

 

 VO 

Súťaže, zoznam žiakov prijatých na SŠ a VŠ s umeleckým zameraním, výstavy  

Meno žiaka ocenenie veková kat. meno 

učiteľa 

Názov súťaže, 

miesto 

Maroš Bavoľár Čestné 

uznanie 

ZUŠ Mgr. Beáta 

Fedorová 

Medzinárodná 

súťaž „Portréty“, 

Košice 

 

 Žiaci prijatí na SŠ 

s umeleckým zameraním 
Meno učiteľa Názov školy Mesto 

1. Paula Bajusová Mgr. Beáta 

Fedorová 

TUKE, katedra 

dizajnu 

Košice 

2. Petrana Pirická Mgr. Beáta 

Fedorová 

Škola 

umeleckého 

priemyslu, 

dizajn 

digitálnych 

aplikácii 

Košice 

3.  Petrana Pirická Mgr. Beáta 

Fedorová 

SSOŠ 

Postupimská, 

grafik 

digitálnych 

médii 

Košice 

4.  Alexandra J. Žigrayová Mgr. Katarína 

Bobková 

Škola 

umeleckého 

priemyslu, 

Košice 
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digitálna maľba 

5. Lucia Vargová Mgr. Katarína 

Bobková 

Škola 

umeleckého 

priemyslu, 

odevný dizajn 

Košice 

6. Lenka Marcinová Mgr. Katarína 

Bobková 

Škola 

umeleckého 

priemyslu, 

grafický 

a priestorový 

dizajn 

Košice 

7. Adam Walter Mgr. art. Mária 

Tokárová 

Škola 

umeleckého 

priemyslu 

Košice 

  

 Výstava v galérii absolventov v ZUŠ Jantárová v Košiciach 2021/2022  

 Výstava novoročná v Dome umenia v Košiciach 25.1.2022 

 Výstava v Historickej radnici v Košiciach, dekorácia pódia  24.3.2022 

 Výstava v Českom spolku v Košiciach, IV-V/2022 

 Výstava absolventských prác v Dome umenia v Košiciach 27.6.2022 

 Výstava v OD Urban v Košiciach IV – VI/2022 

 Prehliadka výstav vo Východoslovenskej galérii v Košiciach so žiakmi, V/2022 

 Výroba rekvizít /72 papierových klobúkov/ na imatrikuláciu PŠ 

 

TO 

Súťaže, zoznam žiakov prijatých na SŠ s umeleckým zameraním, vystúpenia 

p.č. meno žiaka  meno učiteľa Názov súťaže ocenenie 

1. Trembecká Sofia 
Florianová Danka 

Dis. art. 

Modrý svet očami 

umenia – video súťaž 
2.miesto 

 Trembecká Sofia 
Florianová Danka 

Dis. art. 

Modrý svet očami 

umenia – video súťaž 

Cena poroty za 

umelecký prejav 

2. 

Segulová Daniela, 

Vargová Lucia, 

Jiroušková 

Martina 

Florianová Danka 

Dis. art. 

Modrý svet očami 

umenia – video súťaž 
2. miesto 

3.  
Trembecká Sofia, 

Sotáková Zuzana 

Florianová Danka 

Dis. art. 
SHOW CUP 1. miesto 

4. 

Jiroušková 

Martina, Ablonzy 

Vivienne 

Florianová Danka 

Dis. art. 
SHOW CUP 1. miesto 

5. Segulová Daniela 
Florianová Danka 

Dis. art. 
SHOW CUP 1. miesto 
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6. 

Segulová Daniela, 

Vargová Lucia, 

Jiroušková 

Martina 

Florianová Danka 

Dis. art. 
SHOW CUP 2. miesto 

 

 Žiaci prijatí na SŠ 

s umeleckým zameraním 
Meno učiteľa Názov školy Mesto 

1. Fekete Alexandra Florianová Danka 

Dis. art. 

Konzervatórium, 

Požiarnicka 1, odbor 

tanec 

Košice 

2. Lechmanová Dominika Florianová Danka 

Dis. art. 

Konzervatórium, 

Požiarnicka 1, odbor 

tanec 

Košice 

3.  

 

Sotáková Zuzana Florianová Danka 

Dis. art. 

Konzervatórium, 

Požiarnicka 1, odbor 

tanec 

Košice 

 

 
 Výročný koncert Klasik Bandu v Štátnom divadle 

 Záverečné a absolventské vystúpenia v priestoroch Kulturparku 

 „Maškaráda“  karneval 

 Noc v ZUŠke – tanečné sústredenie spojené s generálkou na záverečné vystúpenie a so 

zábavou 

 

LDO 

Súťaže 

p.č. meno žiaka  
veková 

kat. 
meno učiteľa udelené pásmo 

1. Lucia Kolesárová II. kat.  Gavaľová Paulína Dis. art. 3. miesto 

2. Júlia Vageľová IV. kat. Gavaľová Paulína Dis. art. 3. miesto 

3. Sára Sabolová II. kat. Gavaľová Paulína Dis. art. 2. miesto 

4.  Tamara Vargová III. kat. Gavaľová Paulína Dis. art. 3. miesto 

 

 Záverečné vystúpenie LDO, CVČ Domino, ZUŠ Jantárová, Košice VI/2022 

 

4.Kontrolná činnosť: 

 

V školskom roku 2021/2022  doštudovalo vo VO 205 žiakov, v TO 78 žiakov a v LDO 32 

žiakov, 

v triede B. Fedorovej 77 žiakov, v triede K. Bobkovej  64 žiakov, v triede M. Iľaša 33 žiakov, 

a u M. Tokárovej 31 žiakov 
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V TO v triede S. Haulik 16 a v triede Danky Floriánovej 62 žiakov. V LDO doštudovalo 

32žiakov z triedy P. Gavaľovej 

Kontrola triednej agendy prebiehala raz za štvrťrok p. zástup. Mgr. J.Zoričákovou DiS. art.. 

a vedúcou PK.  Klasifikačná porada štvrťročne a trištvrťročne. V dochádzke a prospechu 

neboli zistené vážne problémy. Celkovo hodnotenie  nadobudnutých schopností a zručností 

žiakov vďaka inovatívnemu prístupu bolo veľmi dobré. Kontrola úhrady školného priebežne 

u pani hospodárky Jurkovej 

 

5.Iná činnosť:  

Medziodborová spolupráca – spolupráca TO, VO, LDO s vedením školy pri organizácii DOD 

a talentových skúšok, VO - výroba papierových klobúkov na slávnostnú imatrikuláciu žiakov 

PŠ všetkých odborov , spolupráca pri nácviku hymny ZUŠ Jantárová so žiakmi PŠ VO, TO, 

LDO na imatrikuláciu, galéria absolventov v priestoroch ZUŠ Jantárová, výroba rekvizít pre 

LDO, LDO - moderovanie koncertov 

 

6.Vzdelávanie: 

Uplatňovanie inovačných metód a foriem práce vo VVP: individuálny prístup, brainstorming, 

tvorivá interpretácia výtvarného diela,  streetpainting, bodypainting, fotografia. 

Využívanie IKT vo vyučovaní videá a hudba pri motivácií (internet) 

- ukážky diel známych umelcov (internet) 

- inšpirácie z dejín umenia, námety, ukážky výtvarných techník (internet, knižnica VO) 

- prezentácie 

Samoštúdium nových výtvarných trendov, využívanie informácií v rámci tvorivých dielní a 

vyučovacieho procesu, budovanie odborno-umeleckej úrovne VO, návšteva galérií, 

divadelných a hudobných predstavení . 

Paulina Gavaľová – štúdium na UNIPO. 

Zvyšovanie právneho vedomia - štúdium školského zákona, učebných plánov, školského a 

pracovného poriadku, didaktiky výtvarnej výchovy 

 

Silné stránky PK : výborná spolupráca vedenia ZUŠ p. riaditeľa Mgr.art. Jána Samselyho, p. 

zástupkyne Mgr.Ľubov.Gerusovej a p. zástupkyne  Mgr.Janette Zoričákovej DiS. art., 

nepedagogických zamestnancov a členiek PK pri príprave a organizácii akcií ZUŠ v rámci 

úspešného fungovania štyroch odborov ZUŠ, dostatočný priestor na vkusnú realizáciu – 

vlastný čistý výtvarný štýl, dlhoročné výborné výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, 

záujem žiakov o štúdium na školách s umeleckým zameraním, žiaci prijatí na VŠ 

s umeleckým zameraním, realizácia absolventov a bývalých žiakov VO – vybudovanie 

dobrého mena TO, VO, LDO 

 

Slabé stránky PK: : materiálne vybavenie   

 

 

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

Košice  30.6.2022                                                            Vypracovala: Mgr. Beáta Fedorová 
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