
SPRÁVA 
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2005/2006 

     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. 1 vyhlášky 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

Základná umelecká škola         BERNOLÁKOVA 26, KOŠICE

Telef. čísla:                                 055/642 22 23, 642 22 24             fax: 055/642 22 23

e-mail školy:                       zusbernolakovake@mail.t-com.sk        www: zusbernolakova.sk 

Elokované pracovisko školy:    Uherova 11, Rožňavská 10, KOŠICE

Zriaďovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Vedenie školy:
meno telefón e-mail

Riaditeľ Mgr. Peter Kundracik 6422223 zusbernolakovake@mail.t-com.sk
ZRŠ Peter Schűrger 6422224
ZRŠ Daniela Drabová 6422224
Hospodárka školy Jarmila Kundrátová 6422224

1

mailto:zusbernolakovake@mail.t-com.sk


2. Štatistické údaje a profilácia školy

školský
rok

ročník
Spolu Odbor

počet
žiakov

z toho
dievčatá

hudobný LDO TO VO

2001/2002 Spolu     1467 1038 828 147 245 247
PŠ 89 58 53 6 30

I. stupeň 1013 918 731 101 234 247

II. stupeň 149 115 46 11

Rozšírené 
štúdium

5 5 5

Štúdium 
dospelých

29 19 23 6

2002/2003 Spolu 1433 1009 810 141 222 260

PŠ 60 37 41 6 13

I. stupeň 1254 868 699 90 207 258

II. stupeň 176 138 108 51 15 2

Rozšírené 
štúdium

3 3 3

Štúdium 
dospelých

31 20 24 6 1

2003/2004 Spolu 1386 960 777 135 208 266
PŠ 55 40 33 4 18

I. stupeň 1202 818 673 82 192 255

II. stupeň 174 136 99 53 16 6

Rozšírené 
štúdium

10 6 5 5

Štúdium 
dospelých

33 18 27 5 1

2004/2005 Spolu 1334 851 771 120 194 249

PŠ 51 30 26 8 17

I. stupeň 1148 700 673 71 172 232

II. stupeň 175 144 94 49 22 10

Rozšírené 
štúdium

11 7 4 7

Štúdium 
dospelých

29 18 21 8

2005/2006 Spolu 1242 827 748 85 196 213

PŠ 42 34 21 3 18

I. stupeň 1082 698 657 56 176 193

II. stupeň 149 123 86 29 20 14

Rozšírené 
štúdium

11 6 5 6

Štúdium 
dospelých

31 22 22 9

Prehľad o stave žiakov po odboroch:
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Odbory
I. stupeň II. stupeň Štúd. dosp.

PŠ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  PŠ 1. 2. 3. 4.  1. 2. 3. 4.
spolu

 
Hudobný odbor 31 31

klavír 49 44 40 39 22 30 34 7 11 5 11 10 3 305
husle 5 9 7 8 5 8 5 2 4 1 1 55

kontrabas 2 1 3
violončelo 1 4 2 2 1 10
keyboard 8 4 9 2 2 3 1 29

zobcová flauta 20 15 12 12 6 2 2 1 70
saxofón 1 1
flauta 4 5 2 3 2 2 2 2 22
gitara 18 10 6 4 10 3 2 1 1 55
cimbal 2 2 3 3 10

akordeón 9 17 10 4 4 4 6 4 1 2 61
klarinet 3 2 2 1 1 9
trúbka 2 1 1 1 1 6

lesný roh 2 2
trombón 1 2 3

spev 14 8 8 11 3 4 4 6 3 1 2 1 1 66
bicie nástr. 3 2 5

fagot 1 1
tenor,barytón 1 2 3

tuba 1 1 2
S p o l u : 31 136 129 99 91 55 54 56 28 23 8 19 12 4 3 1 749

Tanečný odbor 19 38 21 25 15 18 11 18 8 1 5 2 181
Lit.-dram. odb 3 8 6 7 12 12 7 2 8 6 7 8 3 5 1 95
Výtvarný odbor 16 20 28 32 28 21 32 18 5 3 21 205

Profilácia školy: 

Rozširujúce štúdium počet hodín 

učebný variant Skupina predmet + žiak v týždni

Hudobný odbor hra  na  husliach, 
violončele

violončelo, 1 žiak 1

Hudobný odbor hra  na  husliach, 
violončele

husle, 2 žiaci 2

Hudobný odbor hra  na  dychových 
nástrojoch

tuba, 1 žiak 1

Hudobný odbor hra na klavír klavír, 1 žiak 1

Výtvarný odbor ľudové a umelec.
remeslá a technika

samostatná tvorba 3

Počet absolventov prijatých do:

3



škola  odbor žiak učiteľ

SUŠ
husle A. Hricko uč. Zavadský

viola M. Šándor uč. Zavadský

ŠUV grafika M. Gregorovič PaedDr.
Szekeressová

grafika J. Kašela PaedDr.
Szekeressová

propagačné 
výtvarníctvo

D. Ficeriová PaedDr.
Szekeressová

Konzervatórium 
Košice

tuba P. Ivanecký uč. Hreha

VŠVU kreslený film Ľ. Demeterová akad.mal. Čepek

3. Údaje o pedagogických zamestnancoch školy

a) pracovný pomer
pracovný
pomer

fyzický počet prepočítaný počet
pedagog. nepedagog. pedagog. nepedagog.

TPP 65 8 60,65 7,98
DPP 3 4 2,22 3,98
znížený úväzok 11 1 6,65 0,5
ZPS 20 0 1,37 0
civilná služba 0 0 0 0
na dohodu 3 0 0 0

b) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov:
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu

učiteľov 1 64 65
uvádzaných začínajúcich pedagogických
zamestnancov do praxe:
Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia: 
spolu počet pedagógov – študujúcich: 0 0
špecial. inovačné štúdium 0 0
špecial. kvalifik. štúdium 1 1
vysokoškolské pedagogické 0 0
vysokoškolské nepedagogické 0 0

Riadiaci zamestnanci:
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Štúdium 
PVVPZ

ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie mápodanú 
prihlášku od

RŠ nie áno nie  10/20004 11/2006
ZRŠ nie áno nie 09/2005 09/2008
ZRŠ nie nie nie nemá

4. Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy

a) správni zamestnanci:

počet
fyzický

počet
prepoč.

prac. pomer
TPP/DPP/dohoda

ak DPP a dohoda
prac. pomer 

ukončený k ....
vedúca hospodárskeho úseku 1 1 TPP
školník 1 1 TPP
vrátnik 0 0,98 DPP 31. 12. 2004
údržbár 1 1 TPP
upratovačka 4 4 1 TPP/ 3 DPP 31. 12. 2004
Spolu:  7 7,98

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

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly /druh: kompletná inšpekcia v školskom roku 2001/2002 
od 19. – 22. 3. 2002. O jej výsledku bol vyhotovený protokol Predmetom bola kontrola stavu 
a úrovne kvality riadenia, výchovy a vzdelávania v ZUŠ. 
Dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá

• Špičkové výkony niektorých súborov, ich úspešnosť v medzinárodnej komparácii, 
• Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vdzelávacími potrebami,
• Osobnú angažovanosť pedagógov v umeleckej činnosti,
• Prácu predmetových komisií,
• Delegovanie kompetencií, rozdelenie zodpovednosti,

- dobrá 
• Vplyv prostredia na VVP,
• Podporu individuálneho rozvoja pedagógov,
• Tvorivosť a inováciu vo VVP, 
• Úroveň vypracovania pracovných materiálov školy,
• Sociálne vzťahy na pracovisku,

- priemerná 
• Dodržiavanie učebných plánov,
• Dodržiavanie platnej legislatívy,
• Systém a účinnosť vnútornej školskej kontroly.

Kľúčové pozitívne – negatívne stránky školy
pozitíva
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• Veľmi dobrá úroveň práce a výsledkov súborov školy,
• Dosahované  výsledky  a vysoko  humánny,  citlivý  prístup  k žiakom so  špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami.

     V školskom roku 2002/2003 bola následná čiastková inšpekcia 27. 9. 2002 kde sa všetky 
opatrenia a odporúčania podarilo odstrániť.

6. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

6.1 Úspešnosť na súťažiach, súťažných prehliadkach a festivaloch
6.1.1 Hudobný odbor

- dňa  29.  11.  2005  sa  uskutočnil  XI.  ročník  „Matičnej  hudobnej  jesene“  v speve 
a v sólovej hre na husliach a violončele pre žiakov ZUŠ z okresov Košice I.  – IV. 
a Košice – okolie. Úspechom školy bolo:

- v sólovom speve
Zlaté pásmo v I. kategórii (uč. Brecherová) žiačka Bombicová Violeta
Zlaté pásmo v I. kategórii (uč. Hrehová) žiačka Pašeňová Eunika
Zlaté pásmo v I. kategórii (uč. Mgr. Vondrová) žiak Šudák Ján

Zlaté pásmo + vecná cena v II. kategórii (uč. Hrehová) žiačka Gamcová Frederika-
Mária
Zlaté pásmo + vecná cena v III. kategórii (uč. Brecherová) žiačka Lovičová Lenka
Strieborné pásmo v III. kategórii (uč. Medviďová) žiačka Rendeková Veronika
Bronzové pásmo v III. kategórii (uč. Hrehová) žiak Tatranský Martin

Strieborné pásmo v IV. kategórii (uč. Medviďová) žiak Vince Tibor

- v hre na sláčikových nástrojoch
Zlaté pásmo v I. kategórii (uč. Lakatosová) žiačka Dečová Sára
Zlaté pásmo v I. kategórii (uč. Zavadský) žiak Hanko Maroš
Strieborné pásmo v I. kategórii (uč. MgA. Balážová) žiak Eperješi Matúš
Bronzové pásmo v I. kategórii (uč. Poláková) žiak Szakács Marek

Zlaté pásmo v II. kategórii (uč. Lakatosová) žiak Roško Richard
Strieborné pásmo v II. kategórii (uč. MgA. Balážová) žiačka Vyšňovská Miriam

Zlaté pásmo v III. kategórii (uč. Šoltisová) žiačka Šoltisová Paulína
Zlaté pásmo v III. kategórii (uč. Šoltisová) žiačka Varhoľáková Mária
Strieborné pásmo v III. kategórii (uč. Zavadský) žiak Darivčák Ján

Strieborné pásmo v IV. kategórii (uč. Lakatosová) žiačka Ficiková Mária
- Dňa 23. 2. 2006 sa uskutočnila školská súťažná prehliadka v hre na klavíri pre žiakov 

2.,  3.,  4.  ročníka  v koncertnej  sále  na  Bernolákovej  ulici.  Prehliadka  mala 
nadpriemernú  úroveň  a všetci  zúčastnení  žiaci  boli  odmenení  diplomom  a malou 
vecnou cenou. Výsledky súťažnej prehliadky:

- Zlaté pásmo, II. ročník 
            žiačka Veronika Kábrtová, (uč. Olejárová)
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            žiak Branislav Ševc, (uč. Zisová)
            žiačka Viktória Krajňáková, (uč. Nikoličová)
            žiak Martin Paľko, (uč. Lomnická)
            žiačka Lucia Szalonová, (uč. Kováčová)
            Barbora Karoľová, (uč. Jacková)

- Strieborné pásmo, II. ročník
žiak Róbert Podešva, (uč. Rybárová)
žiačka Lenka Pancuráková, (uč. Lomnická)
žiak Dominik Haluška, (uč. Lomnická)

- Bronzové pásmo, II. ročník
žiačka Katarína Kirešová, (uč. Markovičová)
žiak Rudolf Dzuruš, (uč. Mgr. Sokolová)
žiačka Michaela Seňová, (uč. Tholtová)

- Zlaté pásmo, III. ročník
žiak Dušan Zis, (uč. Mgr. Juraševská)
žiak Filip Faško, (uč. Hollá)
žiačka Júlia Hurníková, (uč. Mgr. Juraševská)
žiačka Petronela Antalová, (uč. Egrtová)
žiačka Kristína Valušová, (uč. Mgr. Juraševská)
žiak Samuel Biroš, (uč. Lomnická)

- Strieborné pásmo, III. ročník
žiak Michal Ivanecký, (uč. Hollá)
žiačka Glória Pigová, (uč. Kováčová)
žiačka Katarína Miklošová, (uč. Mgr. Koleszárová)

- Bronzové pásmo, III. ročník
žiačka Veronika Sonogová, (uč. Kučerová)
žiačka Veronika Majtnerová (uč. Mgr. Sokolová)
žiačka Kristína Bavoľárová, (uč. Rybárová)
žiačka Katarína Bavoľárová, (uč. Rybárová)
žiak Bruno Tall, (uč. Olejárová)

- Zlaté pásmo, IV. ročník
žiačka Júlia Kováčová, (uč. Nikoličová)
žiačka Lenka Medvecová, (uč. Tholtová)
žiačka Lucia Szalonová, (uč. Kováčová)
žiačka Terézia Smoleňová, (uč. Hollá)
žiačka Lejla Kudrová, (uč. Barčovská)
žiačka Frederika-Mária Gamcová, (uč. Mgr. Tujvelová)

- Strieborné pásmo, IV. ročník
žiačka Tatiana Titková, (uč. Foltinová)
žiačka Mária Sokolová, (uč Mgr. Sokolová)
žiačka Simona Vanilková, (uč. Olejárová)

- Bronzové pásmo, IV. ročník
žiak Matej Janovčík, (uč. Olejárová)
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žiačka Petra Cibulová (uč. Mihalíková)

- Laureáti súťaže
II. ročník – žiačka Veronika Kábrtová, (uč. Olejárová)
III. ročník – žiak Dušan Zis, (uč. Mgr. Juraševská)
IV. ročník – žiačka Júlia Kováčová, (uč. Nikoličová)

- Dňa 18. 3. 2006  sa predstavil ľudový súbor Bernoláčik v regionálnej súťaži detského 
hudobného folklóru „Zahrajže mi, zahraj“ kde získal postup na krajskú prehliadku. 
Úspechom je aj 1. miesto Zuzany Tomkovej v kategórii sólisti – inštrumentalisti.

- Dňa 5. 4. 2006 sa uskutočnila súťažná prehliadka v speve pre Košice – mesto a Košice 
–  okolie,  ktorú  organizovala  naša  ZUŠ  v koncertnej  sále  a v priestoroch  na 
Bernolákovej ulici. Úspechom žiakov a učiteľov na tejto prehliadke bolo:

      Zlaté pásmo v I. kategórii, žiačka Rebecca Bremer, (uč. Brecherová)
      Zlaté pásmo v I. kategórii, žiak Martin Pach, (uč. Hrehová)
      Strieborné pásmo v I. kategórii, žiačka Magdaléna Šudáková, (uč. Mgr. Vondrová)
      Strieborné pásmo v I. kategórii, žiačka Miroslava Gasperová, (uč. Tóth)
      
      Zlaté pásmo v II. kategórii, žiačka Terézia Smoleňová, (uč. Mgr. Vondrová)
      Zlaté pásmo v II. kategórii, žiak Ján Šudák, (uč. Mgr. Vondrová)
      Zlaté pásmo v II. kategórii, žiak Marek Tirpák, (uč. Mgr. Vondrová)
      Strieborné pásmo v II. kategórii, žiak Dávid Vihonský, (uč. Hrehová)
      Strieborné pásmo v II. kategórii, žiačka Emília Rusinová, (uč. Mgr. Vondrová)
      Strieborné pásmo v II. kategórii, žiačka Eunika Pašeňová, (uč. Hrehová)
      Strieborné pásmo v II. kategórii, žiačka Dominika Koložiová, (uč. Brecherová)
      Strieborné pásmo v II. kategórii, žiačka Iveta Sverlovičová, (uč. Brecherová)
      Bronzové pásmo v II. kategórii, žiačka Frederika-Mária Gamcová, (uč. Hrehová)

      Zlaté pásmo v IV. kategórii, žiačka Monika Sonogová, (uč. Mgr. Vondrová)
      Strieborné pásmo v IV. kategórii, žiačka Lenka Lovičová, (uč. Brecherová)

- Dňa  20.  4.  2006  sa  uskutočnil  X.  ročník  súťažnej  prehliadky  v speve  ľudových 
a umelých piesní pre žiakov ZUŠ v Bardejove. Výborné výsledky si priniesli:

Zlaté pásmo v II. kategórii, žiak Marek Tirpák, (uč. Mgr. Vodnrová)
                     + cena za pôsobivú interpretáciu piesne „Zahučali hory“
Strieborné pásmo v II. kategórii, žiačka Terézia Smoleňová, (uč. Mgr. Vondrová)
Bronzové pásmo v II. kategórii, žiačka Dominika Koložiová, (uč. Brecherová)

Zlaté pásmo v III. kategórii, žiačka Monika Sonogová, (uč. Mgr. Vondrová)
                     + cena za pôsobivú interpretáciu piesne „Večer“

- V dňoch 28. – 30. 4. 2006 sa ľudový súbor Bernoláčik a Bernolák zúčastnili stretnutia 
ľudových hudieb „Vidiečanova Habovka 2006“, kde si porovnali svoje kvality s inými 
súbormi. 

- Dňa 6.  5.  2006 sa ľudový súbor  Bernoláčik zúčastnil  krajskej  súťažnej  prehliadky 
„Detský  hudobný  folklór“  v Prakovciach,  kde  získal  1.  miesto  a postup  na 
celoslovenskú prehliadku.
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- Dňa 11. 5. 2006 sa uskutočnila súťažná prehliadka v hre na sláčikové nástroje pre 
Košice – mesto a Košice – okolie, ktorú opäť organizovala naša ZUŠ v koncertnej sále 
a priestoroch  na  elokovanom pracovisku na  Uherovej  ulici.  Úspechom našej  školy 
bolo: 
Zlaté pásmo v II. kategórii, žiak Maroš Hanko, (uč. Zavadský)
Bronzové pásmo v II. kategórii, žiačka Sára Dečová, (uč. Lakatosová)

Zlaté pásmo v IV. kategórii, žiačka Mária Varhoľáková, (uč. Šoltisová)
Strieborné pásmo v IV. kategórii, žiačka Katarína Niedelová, (uč. MgA. Balážová)
Strieborné pásmo v IV. kategórii, žiak Richard Roško, (uč. Lakatosová)
Bronzové pásmo v IV. kategórii, žiačka Miriam Vyšňovská, (uč. MgA. Balážová)
Bronzové pásmo v IV. kategórii, žiak Gustáv Foltin, (uč. Lakatosová)

Strieborné pásmo v V. kategórii, žiak Ján Darivčák, (uč. Zavadský)

- V  utorok  23.  5.  2006  sa  uskutočnilo  školské  kolo  súťaže  v hre  na  akordeóne 
v koncertnej  sále  na Uherovej  ulici.  Žiaci  a vyučujúci  si  mohli  porovnať  výsledky 
svojej práce a odovzdať si skúsenosti.  Výsledky súťaže:

Zlaté pásmo, žiačka Mária Takáčová, 1. roč., (uč. Nagyová)
Zlaté pásmo, žiak František Urban, 1. roč., (uč. Nagyová)
Zlaté pásmo, žiačka Michaela Dlugolinská, 1. roč., (uč. Tóthová)
Zlaté pásmo, žiak Pavol Artim, 2. roč. (uč. Gurbaľová)
Zlaté pásmo, žiačka Michaela Kováčová, 2. roč., (uč. Krunková)
Zlaté pásmo, žiačka Zuzana Takáčová, 2. roč., (uč. Nagyová)
Zlaté pásmo, žiačka Martina Miklošová, 2. roč., (uč. Krunková)
Zlaté pásmo, žiačka Katarína Fabriciová, 3. roč., (uč. Krunková)
Zlaté pásmo, žiak Dávid Szoke, 3. roč., (uč. Gurbaľová)
Zlaté pásmo, žiačka Ľubomíra Demská, 3. roč., (uč. Krunková)
Zlaté pásmo, žiak Martin Vodička, 3. roč., (uč. Tóthová)
Zlaté pásmo, žiačka Janette Janitorová, 4. roč., (uč. Tóthová)
Zlaté pásmo, žiačka Alžbeta Šutajová, 4. roč., (uč. Krunková)
Zlaté pásmo, žiačka Mária Močáková, 5. roč., (uč. Kovaľová)
Zlaté pásmo, žiačka Veronika Bodnárová, 6. roč., (uč. Nagyová)

Strieborné pásmo, žiak Michal Vasiľ, 1. roč., (uč. Kovaľová)
Strieborné pásmo, žiak Lukáš Vyravec, 1. roč., (uč. Krunková)
Strieborné pásmo, žiak Ladislav Pastorek, 2. roč., (uč. Kovaľová)
Strieborné pásmo, žiačka Michaela Molnárová, 2. roč., (uč. Nagyová)
Strieborné pásmo, žiak Ivan Takáč, 2. roč., (uč. Nagyová)
Strieborné pásmo, žiak Juraj Kovaľ, 2. roč., (uč. Kovaľová)
Strieborné pásmo, žiak Samuel Holko, 3. roč., (uč. Gurbaľová)
Strieborné pásmo, žiak Sebastián Andil, 3. roč., (uč. Krunková)
Strieborné pásmo, žiak Marián Bercik, 3. roč., (uč. Kovaľová)
Strieborné pásmo, žiačka Dominika Gabániová, (uč. Kovaľová)
Strieborné pásmo, žiak Ján Kovaľ, 4. roč., (uč. Kovaľová)
Strieborné pásmo, žiak Tomáš Gabáni, 6. roč., (uč. Kovaľová)

Bronzové pásmo, žiačka Ivana Macháčová, 1. roč., (uč. Krunková)
Bronzové pásmo, žiak Patrik Török, 1. roč., (uč. Krunková)
Bronzové pásmo, žiačka Barbora Klemová, 1. roč., (uč. Gurbaľová)

9



Bronzové pásmo, žiak Jakub Jacik, 1. roč., (uč. Kovaľová)
Bronzové pásmo, žiačka Monika Janitorová, 2. roč., (uč. Tóthová)
Bronzové pásmo, žiak Dominik Bábeľa, 2. roč., (uč. Nagyová)
Bronzové pásmo, žiak Michal Papiernik, 3. roč., (uč. Krunková)
Bronzové pásmo, žiak Patrik Vilčák, 4. roč., (uč. Gurbaľová)

- Dňa 4. 6. 2006 sa ľudový súbor Bernoláčik zúčastnil XXVIII. Ročníka  Čerhátskeho 
folklórneho festivalu v Buzici.

- V utorok 6.  6.  2006 sa uskutočnila  školská súťažná prehliadka v hre na keyboarde 
v koncertnej sále na Uherovej ulici. Výsledky súťažnej prehliadky:

            Zlaté pásmo, žiak Matúš Ďuratný, 1. roč., (uč. Tóthová)
            Zlaté pásmo, žiak Denis Česla, 1. roč., (uč. Tóthová)
            Zlaté pásmo, žiak Peter Soóš, 1. roč., (uč. Tóth)
            Zlaté pásmo, žiak Radovan Lapár, 2. roč., (uč. Olejárová)
            Zlaté pásmo, žiak Štefan Škumanič, 2. roč., (uč. Tóth)
            Zlaté pásmo, žiak Miroslav Kažimír, 3. roč., (uč. Tóthová)
            Zlaté pásmo, žiačka Ema Sádecká, 3. roč., (uč. Tóth)
            Zlaté pásmo, žiačka Barbora Vargová, 3. roč., (uč. Tóth)
            Zlaté pásmo, žiačka Veronika Vangorová, 3. roč., (uč. Tóth)
            Zlaté pásmo, žiak Karol Zubák, 3. roč., (uč. Tóth)
            Zlaté pásmo, žiak Martin Vodička, 4. roč., (uč. Tóthová)
            Zlaté pásmo, žiak Martin Homa, 5. roč., (uč. Olejárová)

            Strieborné pásmo, žiak Matúš Sabol, 1. roč., (uč. Tóthová)
            Strieborné pásmo, žiak Michal Greš, 1. roč., (uč. Tóthová)
            Strieborné pásmo, žiak Marek Fecík, 1. roč., (uč. Tóthová)
            Strieborné pásmo, žiačka Michaela Dlugolinská, 2. roč., (uč. Tóthová)
            Strieborné pásmo, žiačka Simona Marenčíková, 3. roč., (uč. Olejárová)
            Strieborné pásmo, žiak Pavol Berta, 3. roč., (uč. Tóth)
            Strieborné pásmo, žiak Maroš Ďuratný, 6. roč., (uč. Tóth)

            Bronzové pásmo, žiak Vladimír Balco, 1. roč., (uč. Tóth)
            Bronzové pásmo, žiačka Katarína Demská, 3. roč., (uč. Tóth)
            Bronzové pásmo, žiak Richard Kovács, 4. roč., (uč. Tóth)

- V sobotu  10.  6.  2006  sa  v Prešove  uskutočnila  celoslovenská  súťažná  prehliadka 
mládežníckych  dychových  orchestrov  kde  DOM   mesta  Košice  získal  1.  miesto 
s pochvalou poroty „Cum laude“.

- V dňoch  23.  –  25.  6.  2006  sa  Dychový  orchester  mladých  zúčastnil  s úspechom 
medzinárodného festivalu dychových orchestrov v Příbore v Českej republike.

- Dňa 25. 6. 2006 získal ľudový súbor Bernoláčik strieborné pásmo v kategórii ľudové 
hudby  na  detskom  festivale  ľudovej  hudby  Cassovia  folkfest  2006  v Košiciach 
organizovaný Národným osvetovým centrom. 

- Počas  prázdnin  sa  DOM  zúčastnil  XVI.  Festivalu  národov  v maďarskom  meste 
Balatónmáriafurdő. Od 27. – 31. 7. 2006.

     Za všetkými úspechmi v hudobnom odbore je potrebné vidieť aj prácu korepetítorov 
(klavírny  sprievod),  ktorí  sú  súťažiacim  vždy  veľkou  oporou,  sú  neodmysliteľnou 
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súčasťou koncertných a súťažných vystúpení na pódiách, ale aj v príprave a naštudovaní 
notových materiálov.

     V hudobnom odbore je dôležité vyzdvihnúť činnosť už spomenutých orchestrov školy.

Malý sláčikový orchester I. stupňa sa prezentoval na verejnosti 2x a to:
19. 12. 2005 – verejný žiacky koncert
24. 2. 2006 – fašiangový koncert v Átrium klube.

Komorný orchester sa verejne prezentoval na týchto podujatiach:
29. 9. 2005 – slávnostný koncert k 730. výr. 1. písomnej zmienky o obci Šaca
25. 10. 2005 – výchovný koncert pre ZŠ Juhoslovanská s postihnutými deťmi
14. 12. 2005 – predvianočné vystúpenie v Domove dôchodcov na Skladnej 4
14. 12. 2005 - predvianočný koncert pre SPSŠ „Šrúbkár“ v Tip tope
20. 12. 2005 – verejný koncert v Ges klube
25. 12. 2005 – Vianočný koncert v Kostole nad Jazerom
8. 1. 2006 – Novoročný koncert v kostole v Šaci
24. 2. 2006 - výchovný koncert pre ZŠ Považská
24. 2. 2006 – Fašiangový koncert v Átrium klube 
25. 3. 2006 - Budapešť – spoločný koncert obidvoch orchestrov
1. 6. 2006 - sprievod k absolventskému koncertu P. Šoltisovej 
23. 6. 2006 – Kultúrne leto 2006 – vystúpenie pred Atrium klubom

     Oba  orchestre  pracovali  pod  umeleckým  vedením  uč.  Šoltisovej  za  odbornej 
spolupráce uč. MgA. Balážovej a uč. Lakatosovej.

     Detské  ľudové  súbory  „Bernoláčik“  a  „Bernolák“  sa  dokážu  vždy  nadchnúť 
a zmobilizovať svojich členov, ak je potrebné vystúpiť na rôznych akciách a podujatiach. 
Cieľom  je  propagovať  folklór  a ľudové  hudobné  umenie  abovského,  šarišského 
a zemplínskeho regiónu. Umeleckou vedúcou týchto súborov bola uč. Mgr. Tričáková za 
odbornej  spolupráce  uč.  MgA.  Balážovej,  Mgr.  Bokrošovej,  Mgr.  Vondrovej  a uč. 
Kovaľovej.
Uskutočnené vystúpenia:
September:
ZŠ Bernolákova – otváranie novej telocvične
Tanečný dom: škola tanca a hudby – tance z Čierneho Balogu
Štátne divadlo – benefičný koncert pre KE
Železničná stanica – Deň železničiarov
Dom umenia – Slávnostná akadémia gymnázium Dneperská
Október:   
Tanečný dom: škola tanca a hudby – Goralské tance
Triedny koncert
Interný koncert
November:
Tanečný dom: škola tanca a hudby – tance z Lubiny
Košické folklórne dni: estrádna sála v Jumbo centre – výchovné koncerty pre KE ZŠ
Estrádna sála v Jumbo centre - súťaž detských sólistov, tanečníkov 
Štátne divadlo – program „Hry a tance“
Ges klub – verejný koncert 
December:
Vianočný interný koncert
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Február: 
Ges klub – verejný koncert školy
Marec: 
Tanečný dom: škola tanca a hudby – tance z Pozdišoviec
CVČ – regionálna súťaž detského hudobného folklóru
SPŠE – vystúpenie k Dňu učiteľov
Apríl:
Vidiečanova Habovka 2006 – festival ľudových hudieb
Železničná stanica – Európsky vlak
Máj:
Slovenský rozhlas – Štúdio mladých
Prakovce – krajská súťaž detského hudobného folklóru
SOU Moldavská – slávnostná akadémia ZŠ sv. Cyrila a Metoda
Jún:
Dom umenia – slávnostná akadémia ZŠ Považská
Buzica – detský folklórny festival
Košice – Hlavná ulica a pódium pri dolnej bráne: živá pozvánka na Abovské folklórne 
slávnosti Euro folk Rozhanovce 2006 
Koncoročný triedny koncert „Cimbal a flauta, ako ich ešte nepoznáte“
Cassovia folkfest 2006 – hlavná ulica sprievod a vystúpenie pri dolnej bráne
Historická radnica – celoslovenská súťaž detského hudobného folklóru 
Amfiteáter: program „Poďte s nami“ detské folklórne súbory
Galaprogram I.  prezentácia  víťazov  z celoštátnej  súťaže  detského  hudobného  folklóru 
a 16. ročníka Slávik Slovenska

     Dychový orchester mladých mesto Košice (DOM), má dlhoročné skúsenosti z rôznych 
festivalov, súťaží, vystúpení. Tento orchester pôsobí z časti na našej škole, ale nácviky má 
v CVČ Domino.  Tomuto orchestru  bola  10.  10.  2005 udelená „Cena  predsedu košického 
samosprávneho  kraja“  za  zásluhy  o rozvoj  KSK  a 28.  10.  2025  „Cena  primátora  mesta 
Košice“ za úspešnú medzinárodnú reprezentáciu mesta. Za našu školu je umeleckým vedúcim 
zástupca riaditeľa p. Schurger a pedagógom pre prípravný orchester uč. Hreha. 
Uskutočnené vystúpenia:
16. – 18. 9. 2005     Celoštátna súťažná prehliadka „Pádivého Trenčín“
                                Zlaté pásmo – Cena za najlepšiu dramaturgiu – Cena za najlepší 
                                Sólistický výkon – M. Marga (xylofón)
29. 9. 2005              Beh stredoškolákov o Pohár starostu MČ KE – Staré mesto
1. 10. 2005              MMM – koncertovanie pred hotelom Slovan a zapálenie maratónskeho  
                                ohňa
2. 10. 2005              MMM – koncertovanie na námestí MMM
28. 10. 2005            koncertovanie a fanfáry v CVČ Domino – vyhodnotenie aktivity ZUŠ, ZŠ
                                a ŠJ
16. 12. 2005            Nahrávanie do STV 1 – „Detské správy“
19. 12. 2005            Vianoce CVČ – Pod stromčekom – Pešia zóna
22. 12. 2005            Vianočný koncert v CVČ Domino pre verejnosť
29. 1. 2006              Vysielanie na STV 1 – „Detské správy“ o DOM Košice
26. 4. 2006              Verejný absolventský koncert v Dome umenia, sólisti: M. Dovicová –
                                V. Gajdoš – L. Mikó (pozauny), P. Ivanecký (tuba)
27. 4. 2006              Eurovlak – koncertovanie pri privítaní európskej delegácie – Železničná 
                                stanica Košice
1. 5. 2006                50 rokov Detskej železnice – otvorenie letnej sezóny na Alpinke
28. 5. 2006              Deň detí v znamení Oscarov – akcia pre U. S. S. v ZOO Kavečany

12



10. – 11. 6. 2006     Celoštátna súťažná prehliadka detských a mládežníckych orchestrov 
                                 v Prešove – Zlaté pásmo – Cum laude, hlavná cena za dramaturgiu 
                                 súťažného programu
11. 6. 2006               Gala koncert – Pešia zóna v Prešove
23. – 26. 6. 2006      Medzinárodný festival dychových orchestrov – Příbor – ČR
23. 6. 2006               Otvárací koncert v amfiteátri – Příbor
24. 6. 2006               Pochod mestom – Monster koncert – festivalové vystúpenie
25. 6. 2006               Hviezdicový pochod mestom Příbor – Monster koncert
                                 koncertné vystúpenie s mažoretkami Princess

6.1.2 Literárno-dramatický odbor

     Cieľom a náplňou každodennej  pedagogickej činnosti  na LDO je čo najviac rozvíjať 
osobnosť detí, ich talent, naučiť ich využívať svoju tvorivú energiu v každodennom živote. 
Učiteľky  LDO  kládli  dôraz  na  kultúru  reči  u žiakov,  viedli  ich  k chápaniu  a celostnému 
interpretovaniu umeleckého a dramatického textu, k pohybovej kultúre založenej na správnom 
držaní  tela,  rozvíjali  schopnosť  komunikácie,  tolerancie,  empatie...  Na  dosiahnutie  tohto 
náročného cieľa uplatňovali svoje schopnosti a vedomosti a zároveň využili všetky možnosti 
verejnej prezentácie svojej práce s deťmi.

     Súťaže.  Účasť žiakov na súťažiach a ich úspešnosť je zárukou popularizácie LDO na 
školách aj na verejnosti:
Dedo  2006 (súťaž  detských  divadiel):  súbor  Haťapaťa  (žiaci  3.  ročníka)  pod  režijným 
vedením pani uč. Mgr. Harčaríkovej získal 1. miesto a postup do krajského kola s rozprávkou 
O 12 mesiačikoch. Detské divadelné Košice – (krajské kolo) sa uskutočnilo 21. – 22. 4. 2006, 
na ňom tento súbor získal 3. miesto.
1. miesto v kategórii  Dospelí deťom získal súbor II. stupňa Alfíčko (uč. Mgr. Harčaríková) 
a postúpil do celoslovenského kola do Rimavskej Soboty s rozprávkou J. Bindzára  Kňažná 
Sentimenta, kde získal 3. miesto.
Žiaci  LDO sa  zúčastňovali  veľmi  úspešne  všetkých  dostupných súťaží  v prednese  poézie 
a prózy.  Platí  u nás  etické  pravidlo,  že  s rovnakým  textom  žiaci  nevystupujú  na  dvoch 
súťažiach, takže náročnosť prípravy sa zvyšuje s počtom súťaží, na ktorých žiak vystúpi. Aj 
keď žiak „štartuje“ za základnú (strednú) školu, väčšina pedagógov zo ZŠ rešpektuje našu 
prácu a uznáva ju. A nám – pedagógom ZUŠ ide predovšetkým o interpretačný rast našich 
žiakov, nie o našu osobnú prestíž. Ale dobré meno ZUŠ sa šíri úmerne s úspešnosťou žiakov.
Dobšinského Košice:  súťaž v prednese rozprávky:  1.  miesto:  Karin Klempárová (uč.  Mgr. 
Harčaríková), 2. miesto: Stanka Miklošová (uč. Grohová).
Matičná jeseň  –  celomestská  súťaž:  2.  miesta:  Katarína  Michnová,  Iveta  Tomaschová,  3. 
miesta:  Ráchel  Lauffová,  Martin Fazekaš (uč.  Grohová),  ČU: Júlia Čekaňáková (uč.  Mgr. 
Harčaríková)
Slovo bez hraníc – celomestská súťaž: 1. miesto Stanislava Miklošová (uč. Grohová)
Ponitrie Valentína Beniaka: súťaž v prednese európskej a slovenskej poézie pre žiakov od 14 
rokov: Výsledky krajského kola:
I. kategória, 1. miesto: Tatiana Orgovánová – postup na celoslovenské kolo do Chynorian
                                      Zuzana Ujjobágyová – postup na celoslovenské kolo do Chynorian
                    2. miesto: Martin Fazekaš – postup na celoslovenské kolo do Chynorian
                    3. miesto: Katarína Michnová
II. kategória: 2. miesto: Dušan Poliščák – postup na celoslovenské kolo do Chynorian
                     3. miesto: Katarína Orlovská
III. kategória: 3. miesto: Branislav Fričovský – postup na celoslovenské kolo do Chynorian
(všetci od uč. Grohovej)
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Celoslovenské kolo: (24. – 25. 2. 2006): 1. miesto: Martin Fazekaš, 3. miesto: T. Orgovánová, 
Čestné uznanie: B. Fričovský
...  a slovo bolo u Boha:  Celoslovenské kolo v prednese duchovnej poézie a prózy – 11. 2. 
2006 – Žilina – 3. miesto: Veronika Trojčáková (próza) – uč. Grohová
Hviezdoslavov Kubín: Výsledky okresných kôl:
Próza:
I. kategória:            1. miesto Radka Soľárová (uč. Mgr. Harčaríková)
                               2. miesto: Lucia Stankovičová (uč. Mgr. Harčaríková)
II. kategória:           1. miesto Tatiana Durová (uč. Grohová)
                               2. miesto Lívia Buzgová (uč. Mgr. Harčaríková)
III. kategória:         1. miesto Monika Potokárová (uč. Grohová)
                               2. miesto Jana Drotárová (uč. Grohová)
IV. kategória:         1. miesta Martin Fazekaš (uč. Grohová)
                                               Zuzana Ujjobágyová (uč. Grohová)
V. kategória:           1. miesta Lenka Bodnárová (uč. Grohová)
                                                Silvia Juhanová (uč. Grohová)
Poézia: 
II. kategória:            1. miesto Stanislava Miklošová (KE 4) (uč. Grohová)
                                1. miesto Diana Dobrescu (KE 1) (uč. Grohová)
                                2. miesto Barbora Blašková (KE 2) (uč. Grohová)
                                2. miesto Lesanka Sovičová (KE 1) (uč. Mgr. Harčaríková)
III. kategória:           1. miesto Veronika Trojčáková (uč. Grohová)
                                 3. miesto Žaneta Makovská (uč. Grohová)
                                 3. miesto Alexandra Trubková (uč. Mgr. Haračríková)
IV. kategória:           1. miesta Katarína Michnová (uč. Grohová)
                                                 Iveta Tomaschová (uč. Grohová)
                                                 Mária Draxlerová (uč. Grohová)
                                 3. miesto Zuzana Styková (uč. Grohová)
                                                 Nikol Beczová (uč. Mgr. Harčaríková)

Divadlá poézie a detské recitačné kolektívy: 1. miesto Hastroši (uč. Mgr. Harčaríková)
Metamorfózy slova – Michalovce: Výsledky krajského kola Hviezdoslavov Kubín 2006 
Poézia:
II. kategória:             1. miesto Diana Dobrescu (uč. Grohová)
                                 3. miesto Stanislava Miklošová (uč. Grohová)
III. kategória:            3. miesto Veronika Trojčáková (uč. Grohová)
IV. kategória:            3. miesto Mária Draxlerová (uč. Grohová)
                                  Diplom za presvedčivú interpretáciu: Katarína Michnová (uč. Grohová)

Próza: 
I. kategória:               1. miesto Radka Soľárová (uč. Mgr. Harčaríková)
II. kategória:              3. miesto Tatiana Durová (uč. Grohová)
III. kategória:             1. miesto Monika Potokárová (uč. Grohová)
IV. kategória:             2. miesto Martin Fazekaš (uč. Grohová)
V. kategória:              2. miesto Silvia Juhanová (uč. Grohová)
Detské recitačné kolektívy:
                                   1. miesto Hastroši (uč. Mgr. Harčaríková)
Prvé miesta postupujú na celoslovenské kolo do Dolného Kubína                                 

Vystúpenia súborov literárno-dramatického odboru:
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Haťapaťa
16. 12. 2005 – triedne vystúpenie v CVČ: P. Dobšinský: O 12 mesiačikoch (scénická kreácia 
na motívy ľudových rozprávok)
7. 4. 2006 – DEDO 2006 – okresná súťaž detských divadelných súborov P. Dobšinský – M. 
Harčaríková: Nevlastná sestra (na motívy rozprávky o 12 mesiačikoch – postup na kraj)
21. 4. 2006 – Detské divadelné Košice – krajské kolo – 3. miesto
28. 6. 2006 – verejné vystúpenie v CVČ – H. CH. Andrersen: Svätá pravda

Rukaša
16. 12. 2005 – triedne vystúpenie v CVČ – divadlo poézie Vločky na duši – spoločný projekt 
– uč. Harčaríková, Grohová
3. 4. 2006 - .... na slovíčko, pán Amadeus – verejné vystúpenie v GES klube (časť súboru)
27. 6. 2006 – absolventské vystúpenie – spoločné predstavenie (réžia) – absolventky I. stupňa 
uč.  Haračaríkovej,  spolu so žiakmi 4.,  5.  roč.  a 1./II.  stupňa uč.  Harčaríkovej  a Grohovej: 
grécka báj Eros a Psyché – pod názvom Acta Afrodita – hudobno-pohybovo-slovná adaptácia 
predlohy s krásnym výtvarným kostýmovým riešením.

Alfíčko
16. 12. 2005 – triedne vystúpenie v CVČ – M. Harčaríková a kol. (autorské divadlo): Taký 
mrzutý muž ...
3. 4. 2006 - ... na slovíčko, pán Amadeus – verejné vystúpenie v Ges klube
21. 4. 2006 – Detské divadelné Košice – krajské kolo: J. Bindzár – M. Harčaríková: Kňažná 
Sentimenta  –  1.  miesto  a postup  na  celoslovenskú  prehliadku  súťaže  Dospelí  deťom 
v Rimavskej Sobote
8. 6. 2006 – Dospelí deťom v Rimavskej Sobote – 3. miesto
27. 6. 2006 – triedne vystúpenie v CVČ – Bindzár – M. Harčaríková: Kňažná Sentimenta

Hastroši
16. 12. 2005 – triedne vystúpenie v CVČ – divadlo poézie – Vianočná myš
3. 4. 2006 - ... na slovíčko, pán Amadeus – verejné vystúpenie v Ges klube
12. 5. 2006 – okresné kolo HK, kategória detské recitačné kolektívy - 1. miesto Vianočná myš
 7. 6. 2006 – Michalovce – krajské kolo HK – 1. miesto, postup na celoslovenskú súťaž
28. 6. 2006 – triedne vystúpenie v CVČ – divadlo poézie – Pod stolom

Novevíly
December 2005 – Vianočné koncerty Komorného sláčikového orchestra – sprievodné slovo – 
4 členovia
Január 2006 – „Obrázky“ – malé drámy v našom živote – triedne vystúpenie –etudy)
24.  2.  2006  –  Fašiangový  koncert  Komorného  sláčikového  orchestra  –  „inscenovaný“ 
konferenciérsky text
28.  6.  2006 –  verejné  vystúpenie  v CVČ –  A.  Kuchár  –  E.  Grohová  a kol.:  Malý  krvný 
kolobeh

Kolotoč I., II.
8.  12.  2005  –  dramatizácia  rozprávky  Zuzany  Kozičovej:  Škovránok  a had  pre  Mestskú 
knižnicu pre mládež na Humenskej ul. (beseda so spisovteľkou)
16. 12. 2006 – triedne vystúpenie v CVČ –dramatizácia rozprávky Z. Kozičovej: Škovránok 
a had  (uč.  Grohová);  dramatizácia  rozprávky  G.  Rodariho:  Televízne  dobrodružstvo  (uč 
Grohová);  divadlo poézie Vločky na duši  – spoločný projekt  (uč.  Mgr.   Harčaríková,  uč. 
Grohová)
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5. 4. 2006 – dramatizácia poézie J. Rezníka pre Mestskú knižnicu pre mládež na Humenskej 
ulici (beseda so spisovateľom)
27. 6. 2006 – verejné vystúpenie v CVČ – ročníkové práce:
dramatizácia starej gréckej báje Midasovo zlato a Eros a Psyché pod názvom Acta Afrodita

Mamaluška
18. 9. 2005 – Zrodenie lásky (humanizmus a renesancia v poézii – pásmo poézie v rámci Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva – románsky kostolík vo Svinici)
22. 9. 2005 - .. na počiatku bolo slovo (večer poézie Archeologický komplex Dolná brána)
23. 10. 2005 – „krst“ knihy Gabriela Németha v Čiernej n. Tisou
12. 11. 2005 – „krst“ knihy Milana Kolcúna v Košiciach – Veritas
19. 2. 2006 – „Výpredaj“ – európska a slovenská poézia – Veritas (prehliadka prednesov na 
Beniakove Chynorany)
4. 6. 2006 – víťazi okresných kôl HK sa predstavujú – večer poézie a prózy - Veritas
13.  6.  2006 – verejné predstavenie  v CVČ – S:  Cima: Shakespeare a Apokalypsa  (hra  so 
spevmi)  a Aldo Nicolai:  ...  dvadsaťpäť rokov ...  čiže  Morbiďárna (dialóg upravený pre 5 
hercov)

6.1.3 Tanečný odbor 

     V tanečnom odbore sa neuskutočnila žiadna súťaž v rámci nášho typu školy, ale súbor 
Tam – tam pod vedením uč. Nagyovej sa zúčastnil na 1. jarnom festivale v Budapešti (MR), 
ktorý organizovala partnerská škola Hubay Jeno s úspechom a pochvalou odbornej poroty. Aj 
keď  súťaží  nie  je  veľa,  súbory  tanečného  odboru  sa  zapájajú  do  rôznych  vystúpení 
a prezentujú sa na verejnosti. 

Súbory tanečného odboru:
Tam- tam (vedúca uč. Nagyová T., korepetícia uč. Ondovčíková)
30. 9. 2005 – výročie 8-ročného gymnázia Opatovské – Dom umenia
                      1 choreografia – II. stupeň - Britney
7. 10. 2005 – celoslovenský seminár zdravotných sestier – FNsP, Tr. SNP 1
                      1 choreografia – 7. roč. – Náš svet
14. 12. 2005 – Vianočný koncert TO – CVČ Domino – Popradská 86 
                        6 choreografií
18. 12. 2005 – Školský ples ZŠ Lechkého 
                        1 choreografia
3. 5. 2006 – futbalový zápas – ihrisko nad Jazerom
                    2 choreografie – 7. roč. – Náš svet, Disco
19. 5. 2006 – Deň matiek, MŠ Hemerkova 26
                      1 choreografia – 1. roč. – Mravce
6. 4. 2006 – Jarný festival v Budapešti
                    3 choreografie
22. 6. 2006 – absolventské vystúpenia v ŠD 
                      8 choreografií

ABC  (vedúca uč. Jergová, korepetícia uč. MgA. Samborská)
14. 12. 2005 – CVČ Domino – Vianočný koncert TO
                        5 choreografií

13. 1. 2006 – Medzinárodná fotografická výstava
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                      1 choreografia 
18. 2. 2006 – Školský ples ZŠ Lechkého
                      1 choreografia
14. 3. 2006 – Koncert k výročiu narodenia W. A. Mozarta verejný koncert školy v Ges klube
                      1 choreografia
3. 4. 2006 – IK - Mozart
                    1 choreografia – Menuet
15. 6. 2006 – Magistrát mesta Košice – výstava výtvarného odboru – stredovek a renesancia
                      1 choreografia – stredoveký tanec
22. 6. 2006 – Absolventské vystúpenie v ŠD
                      8 choreografií

Rondo (vedúca uč. Šebeková, korepetícia uč. Bánová) 
10. 10. 2005 – Hlavná ulica deň ZUŠiek
                        4 choreografie
14. 12. 2005 – Vianočný koncert TO v CVČ Domino
                         2 choreografie
14. 5. 2006 – Dolná brána na Hlavnej ulici akcia ku Dňu matiek
                      2 choreografie
22. 6. 2006 – Absolventské vystúpenie v ŠD
                      6 choreografií

6.1.4 Výtvarný odbor

     Vo výtvarnom odbore sa 17. 3. 2006 v CVČ Domino uskutočnila vernisáž prác okresného 
kola XXI.  Ročníka súťaže „Vesmír  očami detí“  kde sme mali  tieto  ocenenia a postup na 
celoslovenské kolo:
IV. kategória – 1. – 4. ročník ZUŠ
1. miesto Miriam Bodnárová – práca Marťanko s koláčom – uč. PaedDr. Szekeressová
2. miesto Slávka Borovská – práca Vesmír – uč. PaedDr. Szekeressová
V. kategória – 5. – 8. ročník ZUŠ
postup Erika Tacheová – práca Vesmírny muž podľa Acimbolda – uč. PaedDr. Szekeressová
postup Roman Murko – práca Naša zemeguľa – uč. PhDr. Samuelisová
 

6.2 Verejné žiacke koncerty, predstavenia, vernisáže, organizované školou
6.2.1 Hudobný odbor

     Na verejných žiackych koncertoch (VŽK) vystupovali žiaci po výberových prehrávkach 
pred  Umeleckou  radou  a všetky  koncerty  zaujali  svojou  pestrosťou,  dramaturgiou, 
vynikajúcimi výkonmi a spokojnosťou rodičov, žiakov a ich učiteľov:
28. 11. 2005             v Ges klube VŽK
20. 12. 2005             v Ges klube VŽK
21. 2. 2006               v Ges klube VŽK
4. 5. 2006                 v Slovenskom rozhlase Štúdio mladých
26. 4. 2006               v Dome umenia VŽK

6.2.2 Literárno-dramatický odbor
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Dni európskeho kultúrneho dedičstva – románsky kostolík Svinica – renesančná poézia pod 
názvom Zrodenie lásky (18.9.). Účinkovali žiaci II. st. a štúdia dospelých (Grohová)
Leto na Dolnej bráne  – poetický výpredaj ...  na počiatku bolo slovo (22.9.) – žiaci II.  st. 
a štúdia dospelých
V Čiernej  nad Tisou -  „krst“  knihy začínajúceho autora Gabriela Németha (9.10.)  ako aj 
„krst“ knihy poézie Milana Kolcúna (12.11.)
Večery poézie (aj prózy) – (19.2., 4.6.). Vo Veritase, v kaviarni Fra Angelico sa už tradične 
uskutočňujú – účinkovali žiaci II. st. a štúdia dospelých.
     Činnosť súborov, verejné predstavenia. Všetci žiaci od tretieho ročníka vyššie pracujú 
v súboroch, ktoré sa predstavili celým radom úspešných predstavení. „Domovskou“ – alebo 
skôr „hosťovskou“ – scénou je divadelná sála v Centre voľného času Domino na Popradskej 
ulici. 
I. polrok: Verejné vystúpenia žiakov  pred rodičmi („triedne prehrávky“) v CVČ v decembri 
2005 boli  prezentáciou práce učiteľa i žiaka. Predstavenia boli  radené chronologicky – od 
najmenších po žiakov 6. ročníka a II.  stupňa,  aby sa ukázal interpretačný rast  detí.  PŠ, 1. 
ročník:  Vianočná  myš  (uč.  Mgr.  Harčaríková);  3.,  4.  roč.  :  O 12  mesiačikoch  (uč.  Mgr. 
Harčaríková); 4. roč. Škovránok a had (uč. Grohová), 4., 5. ročník – Televízne dobrodružstvo 
(uč. Grohová), 6., 1.roč./II. st.: Vločky na duši (uč. Mgr.  Harčaríková).
V II. polroku  sa uskutočnili: Absolventské predstavenia absolventov a žiakov II. stupňa uč. 
Grohovej:  13.  6.  to  boli  dve predstavenia:  Morbidárna  (podľa A.  Nicolaia:  ....dvadsaťpäť 
rokov, šesť mesiacov ...) a Shakespeare v kocke, alebo Odpusť Will! – scenár, hudba, piesne 
Sergej Cima, réžia E. Grohová. Výborné herecké aj spevácke výkony, ľahkosť, presvedčivosť 
– to sú hlavné atribúty týchto predstavení.
Absolventi  I.  stupňa  sa  predstavili  –  spolu  so  svojimi  mladšími  a staršími  spolužiakmi 
v predstaveniach:  27.  6.  uč.  Mgr.  Harčaríková (spolupráca  uč.  Grohová a jej  žiaci  4.  a 5. 
ročníka)  pripravila  s absolventmi  na  motívy  starých  gréckych  báji  a povestí  predstavenie 
s názvom  Acta  Afrodita,  na  ktorom  bolo  vidieť  citlivé  vedenie  režisérky,  zmysel  pre 
estetično,  inšpiráciu  hudbou  (výchova  k hudobnému  cíteniu  žiakov  )  -   a vznikol  veľmi 
pôsobivý celok. 
Absolventky II.  stupňa uč. Mgr. Harčaríkovej (N. Beczová, R. Henzélyová,  V. Pituchová) 
priniesli  zaujímavé divadlo poézie:  Tri  portréty – tri  štúdie o ženách.  V tento  deň sa  ešte 
predstavili  svojimi  ročníkovými  prácami:  žiaci  4.  a 5.  ročníka  uč.  Grohovej  s adaptáciou 
gréckej báje Midasovo zlato.
28. 6. 2006 sa predstavili absolventi I. stupňa a starší žiaci uč. Grohovej v predstavení. A. 
Kuchár – E. Grohová a kol.: Malý krvný kolobeh, v ktorom sa s humorným nadhľadom hrá 
o tom,  ako  (možno)  vyzerá  prvá  láska.  Žiaci  3.  ročníka  uč.  Mgr.  Harčaríkovej  zahrali 
rozprávku podľa H. CH. Andersena Svätá pravda, žiaci PŠ, 1. a 2. roč. uč. Mgr. Harčaríkovej 
divadlo poézie: Pod stolom. Súbor Alfíčko (žiaci 2. a 3. roč. II. stupňa) uč. Mgr. Harčaríkovej 
sa predstavili svojou úspešnou inscenáciou – s rozprávkou J. Bindzára Kňažná Sentimenta.

6.2.3 Tanečný odbor

     Konali  sa  dve  verejné  predstavenia,  ktoré  boli  veľmi  dobre  hodnotené  verejnosťou, 
rodičmi, prítomnými odborníkmi, žiakmi.
14. 12. 2005   v CVČ Domino       Tanečný večer
22. 6. 2006     v Štátnom divadle    Tanečné absolventské predstavenie

6.2.4 Výtvarný odbor
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     Najmladší odbor sa prezentoval na verejnosti svojimi prácami v týchto priestoroch:
Október 2005 – reinštalácia výtvarných prác v pobočke Dexia banky na Hlavnej ulici
November 2005 – Výstava prác na tému „Boj proti drogám“ v priestoroch slovenského 
                              Červeného kríža
Január 2006 – stála výstava prác žiakov v nemocnici v Šaci 
Február 2006 – stála expozícia prác žiakov na Geriatrii sv. Lukáša na Strojárenskej ulici
Apríl 2006 – stála výstava prác žiakov v jazykovej škole „Berlitz“
Máj 2006 – reinštalácia výtvarných prác na Poliklinike KVP
Jún 2006 – vernisáž prác s tematikou „Renesancia“ na Magistráte mesta Košice
 

6.3 Verejné podujatia s celoškolskou pôsobnosťou 

     Verejným podujatím s celoškolskou pôsobnosťou bol projekt,  v ktorom boli  zapojené 
všetky odbory školy v Ges klube dňa 3. apríla 2006 s názvom ...Na slovíčko, pán Amadeus 
...a podtextom hudobno-tanečno-výtvarná dramatizácia života a diela W. A. Mozarta k 250. 
výročiu  narodenia.  Celý  tento  projekt  bol  náročný  na  koordináciu,  čas,  financie,  ale  bol 
vedený s vynikajúcim úspechom.  

     Ďalším podujatím je Deň otvorených dverí vo všetkých priestoroch školy a vo všetkých 
odboroch, kde si môžu záujemcovia o štúdium v našej škole pozrieť vyučovanie, vyskúšať si 
zahrať na hudobný nástroj,  pozrieť a vypočuť si koncert žiakov zahrať si divadlo alebo si 
namaľovať na stenu, chodník. Tento deň sa uskutočnil 16. 5. 2006.

     Pred záverom školského roka 1. júna 2006 sme uskutočnili Verejný absolventský koncert 
so slávnostným nástupom a vyradením žiakov.  Táto slávnosť je  organizovaná pre rodičov 
a žiakov a je prvým slávnostným aktom v ich živote. V tomto školskom roku sme mali 133 
absolventov vo všetkých štyroch odboroch školy.

6.4 Mimoškolské vystúpenia žiakov

     Naši žiaci vystupujú na rôznych kultúrno-spoločenských akciách alebo iných podujatiach, 
ktoré organizujú rôzne inštitúcie na území mesta Košice. Je potrebné spomenúť aj vystúpenia 
žiakov všetkých odborov školy, ktorí počas slávnostných akadémií jubilujúcich základných 
a stredných škôl vzorne účinkujú na týchto podujatiach. Je na mieste a chvályhodné, že škola 
s neuzatvára  do  svojich  priestorov  a jej  činnosť  nezačína  a nekončí  výlučne  vyučovaním 
žiakov,  ale  že  pedagógovia  vedú  žiakov  k schopnosti  vystupovať  pred  publikom.  Jednou 
z možností  sú  aj  interné  žiacke koncerty,  ktoré  sa  uskutočňovali  v koncertných sálach  na 
Bernolákovej a Uherovej ulici. Týchto koncertov bolo 39 kde vystúpilo 753 žiakov sólovej, 
komornej,  4-ručnej  hry  a predstavili  sa  aj  sláčikový  orchester  I.  stupňa  a ľudový  súbor 
„Bernoláčik“.  Uskutočňovali  sa aj  tematické koncerty:  Mikulášsky, Vianočný - 78 žiakov, 
rodič a žiak – 13 žiakov a 12 rodičov, a 2 koncerty populárnych melódií – 57 žiakov.
     Ostatné aktivity školy boli už spomenuté pri vystúpeniach odborov a súborov školy.

  

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

charakteristika
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A) Dlhodobé: Škola nie je zapojená do žiadnych projektov.
B) Krátkodobé: ... na slovíčko pán Amadeus...
C) V školskom roku 20005/2006 počet zaslaných / počet vybratých (úspešných) projektov/ 
     finančný zisk pre školu: 0

8. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

a) hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom:

2005/2006 2. polrok (po 31. 8. )

Odbory
Prospeli s
vyznamenaní
m

Prospeli Neprospeli
Neklasifi
kovaný

Prípravné 
štúdium

Počet
absolventov

počet počet počet počet počet počet
HO 595 122 1 31 83

LDO 90 5 15
TO 149 12 1 19 20
VO 205 15

Spolu: 1039 134 2 55 133

2004/2005 2. polrok (na porovnanie s hodnoteným rokom):

Odbory
Prospeli s
vyznamenaní
m

Prospeli Neprospeli
Neklasifi
kovaný

Prípravné 
štúdium

Počet
absolventov

počet počet počet počet počet počet
HO 583 145 6 33 71

LDO 107 13 22
TO 152 9 2 18 20
VO 232 6 12

Spolu: 1074 154 14 64 125

9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
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     ZUŠ bola  zriadená  1.  9.  1978.  Pôsobí  v štyroch  odboroch  a vyučovanie  prebiehalo 
v budovách na Bernolákovej ulici, elokovaných pracoviskách na Uherovej a Rožňavskej ulici 
a v elokovaných triedach v ZŠ Starozagorská, ZŠ Šaca. V škole sú zriadené špecializované 
učebne pre vyučovanie v hudobnom odbore + 2 koncertné sály, 3 tanečné sály s kompletným 
vybavením pre  výučbu v tanečnom odbore,  3  výtvarné  ateliéry  a 2  špecializované učebne 
LDO. O zariadenie školy a učebné pomôcky sa škola stará pravidelnou údržbou a opravami 
hudobných  nástrojov,  ladenia  klavírov,  údržbou  rôznych  didaktických  pomôcok  a potrieb 
v LDO,  TO,  VO.  Do  budúcna  je  potreba  vyradiť  morálne  zastaralé  hudobné  nástroje 
a obnoviť notové a knižničné materiály, zabezpečiť PC do učebne hudobnej náuky.

     Z materiálno-technického zariadenia sa v šk. roku uskutočnili tieto údržbárske a ostatné 
odborné práce v spolupráci so Strediskom služieb škole, ale aj dodávateľským spôsobom.  
     V priestoroch školy na Bernolákovej ulici sa koncom šk. roka 2005/2006 uskutočnila 
oprava okien v celej budove a následne ich vymaľovanie. Boli vymenené regulačné ventily na 
radiátoroch, vymaľovali sa niektoré triedy, koncertná sála a pergoly. Bol vyriešený problém 
s dodávkou teplej vody v šachte. Vymenila sa časť potrubia, upravili a vymenili sa ventily na 
vodu.
     V budove  na  Uherovej  ulici  bola  vykonaná  kompletná  regulácia  pre  vykurovanie. 
Vymenené sú regulačné ventily na radiátoroch, namontovaný je snímač tepla, čím môžeme 
sami regulovať vykurovanie budovy.
     Na dokonalú reguláciu tepla je potrebné na obidvoch budovách zatepliť pergolové časti, čo 
tvorí 50% únik tepla a namontovať snímač tepla aj na Bernolákovej ulici.
     Okná na Uherovej ulici sú ešte neošetrené, sú v havarijnom stave, tak ako i murované 
a kovové oplotenie na obidvoch budovách školy.
     Na Rožňavskej ulici by bolo užitočné namontovať pred vstupom do budovy prístrešok 
z dôvodu ochrany budovy a majetku školy.     

10.Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka
(normatív)

Príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov spojenú s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov a i.

1. – 8. mesiac 
2005

9. – 12. mesiac
2005

1. – 6. mesiac 
2006

Rok 2005 1. – 6. mesiac 2006

9.654.142,- 5.954.700,- 9.252.594,- 2.059.827,- 1.304.648,-
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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: iné fin. prostr. získané
podľa osobitných predpisov

9. – 12. mesiac
2005

1. – 6. mesiac
2006

9. – 12. mesiac
2005

1. – 6. mesiac
2006

9. – 12. mesiac
2005

1. – 6. mesiac
2006

946.173,- 290.297,12 20.000,-

   
11.Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy

• Škola poskytuje základy umeleckého vzdelania pre deti, mládež aj záujemcov z radov 
rodičov.

• V oblasti riadenia sa rozvíjajú plánovanie, organizovanie, koordinácia, prikazovanie, 
sebakontrola – na základe pozitívnych informácií z verejnosti.

• V oblasti komunikácie škola dáva o sebe vedieť aj formou zviditeľnenia sa – pútače 
ku  koncertom,  výstavám,  predstaveniam,  oznámenia  do  regionálnych 
masovokomunikačných prostriedkov (žiaľ občas chýba spätná väzba) – neuverejnenie 
článku a oznamov o akciách školy; podarilo sa zaviesť do praxe a používať logo školy 
pri všetkých akciách školy.

• V oblasti  výchovno-vzdelávacej  sa  podarilo  zorganizovať  deň otvorených  dverí  vo 
všetkých  priestoroch  školy  16  5.  2006  kde  si  mali  záujemcovia  možnosť  pozrieť 
samotné vyučovanie hry na nástrojoch, maľbu, tanec, a niektorí sa stali žiakmi školy 
od šk. roka 2006/2007.

• V hudobnom  a výtvarnom  odbore  vyučujeme  aj  mládež  s telesným  či  mentálnym 
postihom a aj touto formou vieme integrovať deti a mládež do spoločnosti.

• Plán  je  dovybaviť  odborné  učebne  novými  hudobnými  nástrojmi  a učebnými 
pomôckami.

• V riadení ľudských zdrojov je vybratý pedagóg, ktorý má na starosti  informovanie 
o akciách školy na verejnosti.

12.Spolupráca s rodičmi a organizáciami

    Škola  spolupracuje  s rôznymi  inštitúciami  hlavne  pri  tvorbe  programov  na  kultúrne 
a celospoločenské  vyžitie  ako  sú  krajské  osvetové  stredisko,  základné  školy  v územnej 
pôsobnosti  okresu  Košice  II,  s CVČ  Domino,  zdravotníckymi  zariadeniami,  domovmi 
sociálnych služieb s mestskými časťami Košice – Staré mesto, Západ, KVP.

     Veľmi dobre spolupracuje vedenie školy s Rodičovskou radou RZ školy,  stretnutia so 
zámerom  informovanosti  o dianí  na  škole  a v záujme  materiálneho  zabezpečenia 
vyučovacieho procesu a jeho sprievodných aktivít sa uskutočňovali  spravidla raz mesačne. 
Povinný členský príspevok RZ a forma ďalšieho dobrovoľného finančného, ale i materiálneho 
príspevku  od  rodičov,  boli  zárukou  primeraného  fungovania,  čiastočnej  prevádzky  školy, 
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pokrývania potrieb pre kvalitné vedenie ich detí. Aj vďaka ich pochopeniu je zabezpečená 
primeraná  výchovno-vzdelávacia  činnosť.  Z týchto  prostriedkov  sa  zabezpečovali  nákupy 
učebných pomôcok a materiálov pre VO, LDO, dokumentačný materiál,  úhrady prenájmov 
priestorov  pre  verejné  vystúpenia  žiakov  školy,  čiastočná  úhrada  výdavkov  spojená 
s reprezentáciou školy na rôznych súťažiach, festivaloch, absolventskom zájazde.  

13.Údaje o Rade školy a poradných orgánoch

Rada školy:
Meno a priezvisko Poznámky

Predseda: Eva  Škrivánková
Členovia Rady školy za:
pedagogických zamestnancov Vojtech Tóth
ostatní zamestnanci školy Jarmila Kundrátová
zástupcovia rodičov Ing. Karol Tanyasi

Daniela Beczová
Ing. Ivor Kučera
RNDr. Ľuboš Hvozdovič

zástupcovia zriaďovateľa Ing. Jana Murgašová
Ing. Peter Drenčák
Dušan Drotár

iná organizácia s VVČ Mgr. Ivan Vydra

PK školy:

P. č. Názov PK predseda zastúpenie predmetov

1. klavír – I. skupina uč. Kučerová klavír
2. klavír – II. skupina uč. Foltinová klavír
3. sláčikové a strunové uč. Zavadský husle,  violončelo,  kontrabas, 

gitara, cimbal
4. dychové nástroje uč. Mgr. Kšiňanová zobc.  flauta,  flauta,  lesný  roh, 

fagot,  saxofón,  trúbka,  trombón, 
barytón, tenor, tuba

5. spev uč. Brecherová spev
6. akordeón uč Tóth Z. Akordeón
7. keyboard uč. Tóth Z. keyboard
8. hudobná náuka uč. Tóth V. PŠ - HN, hudobná náuka
9. PK TO uč. Ondovčíková tanec
10. PK LDO uč. Grohová literárno-dramatický odbor
11. PK VO uč. PhDr. Samuelisová výtvarný odbor
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14.Záver

     ZUŠ  Bernolákova  26  je  školou,  ktorá  poskytuje  základy  umeleckého  vzdelania  vo 
všetkých umeleckých odboroch. Aj keď doba nepraje rozvoju nášho typu školy,  má svoje 
opodstatnenie  vo  forme  voľno-časových  aktivít,  školou,  ktorá  je  prevenciou  drogových 
závislostí  a ostatných neduhov spoločnosti.  Aj  keď chod školy stojí  hlavne na finančnom 
zabezpečení  jej  prevádzky,  elán,  chuť  a láska  k hudbe,  hovorenému  slovu,  tancu,  maľbe 
zostane  v našich  deťoch  aj  keď  opustia  brány  tejto  školy  ako  jej  absolventi  a budú  radi 
spomínať na to čo sa tu naučili a získali možno lepšiu kvalitu života. 

Dátum a čas hodnotiacej porady:    28. 8. 2006, 10.oo hod.. 

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ:

     Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2005/2006. 
     

                             ....................................................
 Eva Škrivánková, predseda Rady školy

Dátum: 13. 10. 2006 

Mgr. Peter  K u n d r a c i k
        riaditeľ školy
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