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Správa  
 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach základných umeleckých škôl 

 
za školský rok 2009/2010 

 
správu na základe vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.  

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
predkladať po prerokovaní radou školy do 30. 09. 2010 zriaďovateľovi 

 
§ 2 ods. 1 
a) základné identifikačné údaje  
zriaďovateľ:  hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

 
názov školy: 
Základná umelecká škola Júliusa Kowalského 
adresa: 
ulica, číslo, PSČ, obec: Jesenského 6, 811 01 Bratislava 
 
kontakty : 
tel.:  02/54630152 
fax: 02/54630151 
www: www.zusmoyzesskola.eu 
e-mail: moyzesskola@stonline.sk 
 
riaditeľ:       
Mgr.Dagmar Prokešová 
 
zástupcovia riaditeľa, aj s určením oblasti „zástupcovstva“: 
1. Anna Ďurčanská, štatutárny zástupca, hudobný odbor, LDO 
2. Mgr. Soňa Radulová, zástupca, TO, VO 
3.       
4.       
5.       
 
zoznam zásadných predložených a prerokovaných materiálov v rade školy v šk.roku 2009/2010: 
 
Rada školy zasadala v škol. roku 2009/2010 3x v zložení: predseda- Anna Králiková, podpredseda- Mária 
Halamová,  Eva Janáková, Gabriela Badinová, Alena Lakatošová, František Török, Hrašková Zuzana, Edita 
Mikulková, Gabriel Kosnáč,  
Na zasadnutiach v  bol predložený  materiál september -správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za škol. rok 
2008/20009, plán činností a podujatí na šk.r 2009/2010, návrh rozpočtu na r.2010-2011,   december – čerpanie 
rozpočtu a rozpočtové opatrenia 
Jún -plán činností a podujatí na šk.r. 2010/2011,  návrh rozvoja koncepcie školy pre školský rok 2010/2011 
 

 
 údaje o počte žiakov k 15.10.2009 a k 30.08.2010( ak nastali zmeny uveďte zdôvodnenie):   
Stav žiakov k.15.10 2009 – 493 
Stav žiakov k 30.08.2010  - 530 
V priebehu školského roku boli prestupy žiakov z iných ZUŠ, tiež boli prijímaní noví žiaci do prípravného 
štúdia.      
 
 údaje o počte  novo zapísaných žiakov a o absolventoch v šk.r.2009/2010 ( ak nastali výrazné zmeny oproti 
predchádzajúcim školským rokom uveďte zdôvodnenie ): 
Počet novo zapísaných žiakov – 85 
Absolventi v šk.r.2009/2010 - 15 
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vývoj počtu žiakov podľa odborov v šk. r. 2009/2010 ( v prípade väčších rozdielov oproti šk.r. 2008/2009 
uveďte dôvody zmien ): 
Hudobný odbor – 295 žiakov 
Tanečný odbor -118 žiakov 
Literárno-dramatický odbor – 77 žiakov 
Výtvarný odbor – 40 žiakov 
Predpokladaný nárast žiakov vo výtvarnom odbore bol súčasťou vytvorených podmienok a školského 
vzdelávacieho programu. Nárast v počte žiakov Literárno – dramatického odboru súvisí s dobrou 
propagáciou a prezentáciou odboru na verejných pódiách. Škola vo svojom školskom vzdelávacom 
programe ponúka kvalitnú prípravu v podobe syntetického divadelného umenia v spolupráci s so 
speváckym a tanečným pedagógom. V tejto podobe sme jedinou školou v Bratislave, ktorá ponúka 
komplexné vzdelanie pre muzikálový odbor konzervatórií. 
 
 
údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka v šk.r.2010/2011 
60  žiakov 
 
údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 
301 žiakov prospelo s vyznamenaním,  225 žiakov prospelo,  4 žiaci neprospeli 
 
zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní (zhodnoťte najmä vo vzťahu k plneniu 
učebných plánov v jednotlivých odboroch, uveďte dôvody ich prípadného neplnenia a uveďte návrhy na 
odstránenie nedostatkov v plnení učebných plánov):  
Všetky odbory pracujú v súlade s učebnými plánmi , schválenými MŠ SR, v maximálnom možnom rozsahu 
s ohľadom na financovanie školy, špeciálna trieda hudobnej výchovy pre mentálne postihnuté deti pracuje podľa 
redukovaných učebných plánov v súlade s nariadením MŠ SR. 
 
 údaje o počte pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy 
(uveďte aj počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad odbornej a pedagogickej 
spôsobilosti a z toho tých, ktorí si ho doplňujú, stav k 30. 6. 2010 a 31.08.2010):   
40 pedagogických zamestnancov,  plne kvalifikovaných 
 
údaje o počte nepedagogických zamestnancov školy: 
8 nepedagogických zamestnancov 
 
 
údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (uveďte najmä plnenie § 5 ods. 9 zákona 
596/2003 Zb. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve... uveďte formu vzdelávania, počet 
vzdelávaných a priebeh vzdelávania (začalo, pokračuje a ukončilo) v hodnotenom školskom roku):   
3 pedagógovia – VŠMU magisterské štúdium, 1 pedagóg –  doktorantské štúdium, = pokračujúci 
 
 
 
údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
Škola pripravila v priebehu školského roka 26 interných koncertov pre rodičov žiakov, 17 verejných koncertov 
v koncertných sálach Mirbachov palác, Primaciálny palác. Pálffyho palác, Apponyiho palác, v Štúdiu 12 
Jakubovo nám., DK Zrkadlový háj. 
Ďalej pripravila 8 iných koncertov a koncertných vystúpení, ako vianočné koncerty, benefičný koncert, koncerty 
pre žiakov prípravného štúdia a ich rodičov, samostatné tanečné vystúpenia, koncerty v rámci „Bratislava pre 
všetkých“. 
Škola zorganizovala nielen samostatné koncerty, ale zapojila sa aj do podujatí v rámci celobratislavských 
ZUŠ-iek.  
Na podujatiach sa podieľali pedagógovia  všetkých odborov. 
Ďalej sa škola zúčastnila súťaží, koncertných prehliadok a festivalov. 
13. ročník husľovej súťaže „Prešporský Paganini“ súťaž žiakov v hre na husliach  

- zúčastnili sa jej 3 žiaci, z čoho umiestnenie získali 
   A.Patkolo / 1.miesto II.kategória/  
   J.Sojka / 2.miesto IV.kat./. 
   Ocenený pedagóg –J.Horňák. 

1.ročník súťaže ZUŠ „Dni Miloša Ruppeldta“ v sólovom a klasickom speve 
 - A.Kővérová /čestné uznanie, 1.kat./ 
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Prehliadka mladých gitaristov ZUŠ E.Suchoňa, Batkova ul. 
 -  N.Yousiffová /zlaté pásmo, 5.kat./ 
 -  M.Janák  / bronzové  pásmo, 4.kat./ 
 -  T.Sitkey /strieborné pásmo, 4.kat./ 

Hľadá sa muzikálová hviezda ZUŠ Hálková 
  -  A. Kővérová /1.miesto, 1.kat./ 
  -  N.Rozsívalová / 1.miesto 4.kat./  
Krajská súťaž v komornej hre renesancie a baroka – organizátor naša škola 
 -  Klavírne trio : R.Valašíková, N.Gandiová, M.Koňanová /1.miesto 1.kat./ 
 -  Husľové duo : F.Yehiaová, M.Vrábliková /2.miesto, 1.kat./ 
 - Gitarové kvarteto : D.Šerfelová, D.Lečková, M.Janák, T.Sitkey / čestné uznanie/ 
 -  Klavírne kvarteto : S.Bodnárová, A.Forgáčová, H.Hycláková, S.Hycláková /3.miesto, 3.kat./ 
10.ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“  
 -  R.Valašíková, husle /zlaté pásmo I.kat. / 
    cena za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby 
    cena rodičovskej poroty školy 
 -  K.Miklovičová, M.Miklovič, 4-ručná hra na klavíri / strieborné pásmo 2.kat./ 
 -  R.Valašíková, N.Gandiová, M.Koňanová, komorné zoskupenie /zlaté pásmo, 1.kat./ 
    absolutný víťaz kategórie 
    cena pre pedagógov : G.Badinová, I.Neshybová 
Celoslovenská súťaž v komornej hre na gitaru „ Handlovské gitary 2010 “ 
 - D.Šerfelová, D.Lečková, M.Janák, T.Sitkey /2.miesto, 3.kat./ 
Medzinárodná súťaž „Talenty pre Európu “ Dolný Kubín 
 -  R.Valašíková, husle / 3.miesto, 1.kat./ 
 -  A.Patkolo, husle / 2.miesto, 2.kat./ 
    cena starostu D.Kubína za najvyšší počet získaných bodov zo všetkých súťažiacich Slovenska 
Výtvarná súťaž „ Deti klíme“ 
 -  N.Čanigová /3.miesto/ 
23.ročník celoštátnej súťaže amatérskych filmov „Oravská osmička“ 
 - Divadlo Klasik – cena diváka za film Tunel 
4.ročník súťaže „Literárna Orava“ 
 - A.Imrichová, próza / 3.miesto, 1.kat./ 
Celoštátna súťažná prehliadka „Divadlo a deti“ Rimavská Sobota 2010 
 - Divadlo Klasik /2.miesto v kategórii scénická miniatúra/ 
   cena detskej poroty Agora fórum 
13.ročník krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich 
pre deti 
„Stretnutie s malou Táliou“ 
 - Divadlo Klasik a hudobná skupina 3 NOTY  do nôty s hrou Zajo /1.miesto/ 
   cena za hudbu a hudobné naštudovanie – S.Radulová 
 - Divadlo Klasik s hrou „V štyridsiatom piatom bola nuda“ /1.miesto/ 
39. celoštátna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti „Zlatá priadka “ Šaľa 2010 
 - Divadlo Klasik a hudobný súbor 3NOTY do nôty s hrou Zajo /mimoriadna cena poroty/    
 
 
údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená a údaje o projektoch, ktoré škola pripravila 
a zrealizovala v šk. r. 2009/2010 (uveďte projekty domáce i medzinárodné, aj s komentárom): 
Škola je usporiadateľom krajskej súťaže Komornej hry renesancie a baroka, ktorá sa etablovala ako ojedinelá 
svojho druhu s veľmi dobrou odozvou u pedagógov nielen bratislavského kraja, ale aj hostí družobných škôl 
v Brne a Košiciach, ktorí nás oslovili s prosbou rozšíriť túto súťaž na medzinárodnú. V budúcom roku túto 
zmenu zrealizujeme.   
V kontexte so Školským vzdelávacím programom a učebnými plánmi sme tento rok zrealizovali 
ambiciózny projekt tzv. úplnej integrácie triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Priradením voľného 
predmetu dramatickej tvorby v tejto triede sme deti pripravili do muzikálového projektu divadla Klasik 
(odbor LDO) a hudobného súboru 3NOTY do nôty (špeciálna trieda) hry ZAJO, ktorého hudba je 
autorským dielom p. učiteľky Mgr. Soni Radulovej. Hra získala niekoľko ocenení na celoslovenských 
súťažiach, rovnako ako autorka hudby. 
 
 údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (údaje vyplní škola 
len v takom prípade, ak v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia v školskom roku 2008/2009; v správe uvedie 
záver zo správy z komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces, 
podmienky), oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich výrazov):  
v tomto šk. Roku nebola u nás vykonaná inšpekčná kontrola 
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údaje o výsledkoch kontroly hospodárenia v šk.r.2008/2009 (údaje vyplní škola len v takom prípade, ak v nej 
bola vykonaná finančná kontrola Mestskou kontrolórkou hlavného mesta Bratislavy alebo povereným 
pracovníkom Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, v správe uvedie záver z hodnotiacej správy a vyhodnotenie 
opatrení, ktoré škola prijala na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich zo záverov hodnotenia školy): 
v tomto šk. roku nebola u nás vykonaná kontrola hospodárenia 
 
 
údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
(uveďte najmä informáciu o stave priestorov, o vykonaných opravách a úpravách, o vykonaných revíziách a ich 
výsledkoch a pod., informáciu o detašovaných pracoviskách, informáciu o spôsobe využívania voľných 
priestorov mimo činnosti školy – napr. o prenájmoch vlastných priestorov, o voľných priestoroch vhodných na 
prenájom atď.): 
Priestorové podmienky sa oproti minulému školskému roku nezmenili. Sídlom riaditeľstva školy je budova na 
Jesenského ulici v prenajatých priestoroch základnej školy. Nájom 290 m2 je zmluvne zabezpečený s Mestskou 
časťou Staré mesto do septembra 2010 s prísľubom opakovaného ročného  nájmu. 50 m2 v tej istej budove 
v podkroví sme získali nájomnou zmluvou na dobu neurčitú pre vytvorenie výtvarnej a hudobno- 
teoretickej triedy. Tu sídli hudobný, literárno- dramatický, výtvarný a čiastočne tanečný odbor s vyučovaním 
prvých 1.-3. ročníka. V budove na Šancovej ulici 39, ktorá je budovou Magistrátu nám zverenou sídli tanečný 
odbor a časť LDO. V auguste 2009 sme z kapitálových prostriedkov školy prestavali strechu budovy na  
Šancovej ulici plechovou krytinou projektom pultovej strechy s prekrytím a dorovnaním  šírky strechy na 
jednu úroveň. Touto úpravou v cene 17.600 € (výberové konanie formou ponúk) sme vyriešili trvalé 
zatekanie plochej asfaltovej strechy, zateplenie budovy a podmáčanie muriva odtokovou vodou. 
Plánujeme doriešiť dosušené, od omietky sanované murivo obkladom podľa finančných možností školy. 
V priestoroch ZŠ na Dubovej ulici máme zapožičané 6  tried pre vyučovanie hudobného odboru, prevažne 
žiakov tamojšej  ZŠ. 
 Pre školský rok 2010/2011 máme dohodnutý ďalší nájom tried v ZŠ Matky Alexie, kde v 4 triedach 
doplňame hudobný odbor 
 
 
 
 
vyhodnotenie cieľa alebo koncepčného zámeru rozvoja školy v šk.r. 2009/2010 a vyhodnotenie jeho 
plnenia (uveďte aj priority koncepčného zámeru rozvoja školy na nasledujúci školský rok):  
Cieľom koncepčného zámeru školy bolo vo výchovno- vzdelávacom procese stálym skvalitňovaním technických 
a personálnych podmienky pre vyučovanie, stabilizovaním pedagogického zboru, realizáciou cieľov Školského 
vzdelávacieho programu – kooperáciou odborov v spoločných projektoch, napr.: – muzikál My Fair Lady – 
hudobný , tanečný, LDO aj výtvarný odbor, hudobná hra Zajo – hudobný, tanečný a špeciálna trieda, Večer 
hudby a tanca – tanečný, hudobný a LDO – muzikálová trieda. 
Trvalým koncepčným zámerom školy v hudobnom odbore je plný rozvoj komornej hry. Je cieľom školy 
rozvíjať okrem technických zručností hry na nástroji trvalý vzťah k súborovému a ansámblovému 
„muzicírovaniu“. To považujeme za prioritný výstup poskytovaného vzdelania nielen v 1. stupni základného 
štúdia, ale o to viac v 2. stupni a v štúdiu pre dospelých. Okrem umeleckých priorít je to samozrejme aj 
spoločenská priorita školy vytvárať podmienky pre vznik pozitívnych sociálnych návykov a vzťahov. 
V minulom roku bolo zakúpené počítačové vybavenie pre hudobnú náuku, ktoré sa plne využíva pri 
vyučovaní – práca s internetom, hudobné testy, projektové vyučovanie dejín hudby aj práca s notačným 
programom Sibelius, ktorý z fondu rodičov ubgradujeme novými verziami. Využívanie ITK vo vyučovaní 
obohatilo kvalitu predmetu. 
 
 
 
 
návrh projektu alebo koncepčného zámeru rozvoja školy na nasledujúci šk.r. 2010/2011: 
Okrem trvalých  vyššie uvedených koncepcií vzdelávania a výchovy nás očakáva v najbližších dvoch školských 
rokoch príprava pôvodného muzikálu, špeciálne pripravovanému k 60 výročiu školy, ktoré škola oslávi v roku 
2013. Samozrejme sa naďalej budeme zúčastňovať celoštátnych aj medzinárodných súťaží vo všetkých 
odboroch. Novinkou v novom školskom roku je pre nás príprava tematických výchovných koncertov pre 
základné školy, pre ktoré sme sa rozhodli bezplatne z dôvodu zlepšenia znalosti umeleckých profesií medzi 
žiakmi ZŠ .  
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 oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň 
výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 
Vynikajúce výsledky škola tradične dosahuje v sláčikovej a gitarovej triede, v tanečnom odbore, kde naša škola 
zabezpečuje pedagogickú prax študentom HTF VŠMU, novootvorená trieda kompozície zaznamenala hneď 
v prvom roku úspechy prijatím troch žiakov na štúdium kompozície na konzervatóriu. Významne sa v tomto 
roku presadil literárno – dramatický odbor mimoriadnymi úspechmi na súťažiach a divadelnými predstaveniami  
pre verejnosť. 
 
aktivity a prezentácia školy na verejnosti ( uviesť najvýznamnejšie podujatia, ktoré škola zorganizovala, účasť 
a najlepšie umiestnenie žiakov alebo pedagógov na súťažiach, vystúpeniach alebo prestížnych podujatiach doma 
a v zahraničí )  
každoročné čísla o žiakoch prijatých na umelecké školy, stredné aj vysoké školy, rovnako školy pedagogické aj 
vysoké sa stále pohybujú okolo 4-5 žiakov. Naši bývalí absolventi sú úspešnými študentami a absloventami 
týchto škôl, dokonca aj pedagógmi našej školy. Viď vyššie konkrétne aktivity. 
 
uveďte ďalšie informácie o vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími 
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú alebo 
spolupracujú s ňou a poskytujú služby deťom, žiakom a rodičom:: 
spolupráca školy s rodičmi je tradične na veľmi dobrej úrovni. Pomoc rodičov pri príprave kostýmov, úprave 
školských priestorov apod. , finančná pomoc mimo príspevkov Združenia rodičov je prejavom dôvery a súhlasu 
s koncepciou školy. Vymenovať  všetky aktivity rodičov ako fyzických či právnických osôb je veľmi obsiahle. 
O veľmi dobrej spolupráci školy a rodičov a dôvere rodičov voči škole svedčí aj fakt, že sme opätovne získali od 
rodičov a priateľov školy sumu viac ako 2 300 € vo forme 2% daní. 
 
 
V Bratislave dňa: 29.9.2010 
 
Vypracoval: Mgr.Dagmar Prokešová 
 
telefón, email: 02/54630151, moyzesskola@stonline.sk 
 
 

Podpis vedúceho spravodajskej jednotky 
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