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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Základnej umeleckej školy sv. Cecílie za školský rok 2020/21. 

 

 

1. a) Základné identifikačné údaje o škole 

1. Názov školy: Základná umelecká škola sv. Cecílie 

2. Adresa školy: Chlumeckého 10, 82103 Bratislava 2 

3. Telefónne číslo: 02/43410702 

4. Internetová adresa: www.zusc.sk, https://zusc.edupage.org/? 

5. Adresa elektronickej pošty: info@zusc.sk, e-mailová adresa riaditeľa: riaditel@zusc.sk 

6. Mená a priezviská vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 

Mgr. art. Zuzana Chlpíková, ArtD., riaditeľka školy 

Mgr. Eva Kuzmická, ekonómka 

7. Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy 

Predseda rady školy: Kamil Toman 

Členovia rady školy za rodičov: Juraj Caránek, Martina Koyšová, Andrej Gunár, Rasti-

slav Dubovský 

Člen za pedagógov: Igor Repka 

Členka za nepedagogických zamestnancov: Eva Kuzmická 

Zástupcovia za zriaďovateľa: Dominik Pavol, P. Jozef Garaj, P. Peter Šaradin, Má-

ria Švantnerová. 

 

b) Údaje o zriaďovateľovi školy 

1. Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 

2. Adresa zriaďovateľa: Špitálska 7, 814 92 Bratislava 

3. Telefónne číslo zriaďovateľa: 02/572 006 10 

4. Internetová adresa a adresa el. pošty: http://www.abu-bratislava.sk/, kyselicova@abuba.sk 

 

c) Informácie o činnosti rady školy rady a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, 

ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia podľa § 2 ods.1 

písm. c 

 

Rada školy je zložená z rodičov žiakov školy, pedagogických aj nepedagogických zamest-

nancov a zástupcov zriaďovateľa školy.   

 

Rada školy sa kvôli koronakríze v školskom roku 2020/2021 nestretla. Jej činnosť skončila 

dňom 7. 11. 2020. Listom číslo 2942/2020 zriaďovateľ školy predĺžil činnosť rady školy naj-

dlhšie do tretieho mesiaca po skončení koronakrízy. Na začiatku školského roka by sa mali 

uskutočniť nové voľby do rady školy. 

 

Ďalšie poradné a iniciatívne orgány riaditeľa školy sú: pedagogická rada, umelecká rada, 

predmetové komisie 

 

Pedagogická rada je poradný a iniciatívny orgán v pedagogicko-organizačných otázkach. Jej 

členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Cieľom pedagogickej rady je prerokovanie 

stavu a úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov školy a riešenie pedagogicko-organizač-

ných otázok školy. 

http://www.zusc.sk/
https://zusc.edupage.org/
mailto:info@zusc.sk
mailto:riaditel@zusc.sk
http://www.abu-bratislava.sk/
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Zasadnutie: 24. 8. 2020 prezenčne, ostatné priebežne podľa potreby mailovou komunikáciou, 

individuálne telefonicky alebo online. 

 

Umelecká rada je poradný a iniciatívny orgán v otázkach umeleckého vzdelávania žiakov. 

Jej členmi sú zástupcovia riaditeľa, vedúci umeleckých odborov, vedúci predmetových komi-

sií alebo ďalší pedagogickí zamestnanci školy. 

 

Členovia umeleckej rady ZUŠ sv. Cecílie k 1. 9. 2020  

HO  – oddelenie hry na klávesových nástrojoch  Alica Battyányiová  

HO – oddelenie hry na strunových nástrojoch  Mgr. art. Matúš Plavec 

HO – oddelenie hry na sláčikových nástrojoch  Miroslava Kobzová 

HO – oddelenie hry na dychových nástrojoch  Mgr. art. Eva Hrušková 

HO – spevácke oddelenie     Mgr. art. Zuzana Vaseková 

Literárno-dramatický odbor     Mgr. art. Helena Adamovičová 

Zasadnutie: 6. 10. 2020 prezenčne, ostatné priebežne podľa potreby mailovou komunikáciou, 

telefonicky alebo online. 

 

Predmetová komisia rieši odborné a metodické problémy vyučovania v umeleckých odbo-

roch a predmetoch. Ak sú v škole menej ako traja učitelia jedného predmetu alebo umelecké-

ho odboru, možno vytvoriť predmetovú komisiu zloženú z viacerých predmetov alebo ume-

leckých odborov. Vedením predmetovej komisie poveruje riaditeľ školy vybraného učiteľa na 

základe odporúčania členov príslušnej predmetovej komisie, ktorý spĺňa kvalifikačné predpo-

klady. 

 

Vedúci predmetových komisií 

HO – oddelenie hry na klávesových nástrojoch  Alica Battyányiová 

Zasadnutie: 25.1.2021 

HO – oddelenie hry na strunových nástrojoch  Mgr. art. Matúš Plavec 

Zasadnutie: 18. 9. 2020 

HO – oddelenie hry na sláčikových nástrojoch  Miroslava Kobzová 

Zasadnutie: 4. 9. 2020 

HO – oddelenie hry na dychových nástrojoch  Mgr. art. Eva Hrušková 

Zasadnutie: 29. 9. 2020 

HO – spevácke oddelenie     Mgr. art. Zuzana Vaseková 

Zasadnutie: 24. 8. 2020 

HO – oddelenie hudobnej náuky    PaedDr. Erika Tavalyová 

Zasadnutie: 23. 9. 2020, 2.6.2021 

VO – výtvarný odbor      Mgr. art. Dávid Dzurňák 

Zasadnutie: 30. 9. 2020 

TO        Mgr. art. Stanislava Tichá 

 

LDO        Mgr. art. Helena Adamovičová 

Zasadnutie: 

 

Všetky ostatné stretnutia PK boli realizované podľa potreby individuálnymi konzultáciami, 

telefonicky, mailom, online formou. 
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d) Počet žiakov školy za školský rok 2020/2021 

 

I. Žiaci - študujúci spolu I.r. Spolu

z toho zo stĺpca 2 v odbore

dievčatá
tanečnom výtvarnom

literárno-
hudobnom

audiovizuálnej a

(ženy) dramatickom multimed. tvorby

a 1 2 3 4 5 6 7 8

P
o

če
t 
ži

ak
o

v prípravného štúdia (0201+0901) 0101 185 123 21 24 7 133

základného štúdia (0206+0406+0906+1006) 0102 915 651 104 360 21 430

rozšíreného štúdia (0305+0505+1103+1206) 0103

skráteného štúdia 0104

Štúdium pre študujúci 0105 14 9 4 1 9

dospelých absolventi za minulý školský rok 0106

Celkový počet žiakov (0101 až 0105) 0107 1114 783 125 388 29 572

z riadku 0107 počet dievčat (žien) 0108 783 x 123 286 19 355

Kontrolný súčet (0101 až 0108) 0116 3011 1566 373 1062 77 1499  
 

IX. Žiaci I. stupňa základného štúdia              

podľa ŠkVP od roku 2008
I.r. Spolu

z toho zo stĺpca 2 v odbore

dievčatá
tanečnom výtvarnom

literárno-
hudobnom

audiovizuálnej a

(ženy) dramatickom multimed. tvorby

a 1 2 3 4 5 6 7 8

prípravné štúdium 0901 185 123 21 24 7 133

I.
 s

tu
p

e
ň

1
. 
č
a
sť

1. ročník 0902 156 112 27 38 2 89

2. ročník 0903 134 85 19 39 2 74

3. ročník 0904 165 116 25 57 2 81

4. ročník 0905 91 62 5 42 3 41

spolu (0902 až 0905) 0906 546 375 76 176 9 285

Absolventi za minulý školský rok 0907 86 56 4 45 3 34

Kontrolný súčet (0901 až 0907) 0916 1363 929 177 421 28 737

X. Žiaci I. stupňa základného štúdia                                

podľa ŠkVP od roku 2008
I.r. Spolu

z toho zo stĺpca 2 v odbore

dievčatá
tanečnom výtvarnom

literárno-
hudobnom

audiovizuálnej a

(ženy) dramatickom multimed. tvorby

a 1 2 3 4 5 6 7 8

I.
 s

tu
p

e
ň

 2
. 
č
a
sť

1. ročník 1001 92 62 4 49 4 35

2. ročník 1002 74 56 11 28 2 33

3. ročník 1003 63 49 8 26 3 26

4. ročník 1004 39 29 1 19 19

5. ročník 1005

spolu (1001 až 1005) 1006 268 196 24 122 9 113

Absolventi za minulý školský rok 1007 16 11 2 14

Kontrolný súčet (1001 až 1007) 1016 552 403 50 244 18 240

II. Žiaci II. stupňa základného štúdia                 

podľa ŠkVP od roku 2008
I.r. Spolu

z toho zo stĺpca 2 v odbore

dievčatá
tanečnom výtvarnom

literárno-
hudobnom

audiovizuálnej a

(ženy) dramatickom multimed. tvorby

a 1 2 3 4 5 6 7 8

prípravné štúdium 0201

II
. 
st

u
p

e
ň

1. ročník 0202 50 40 2 32 16

2. ročník 0203 24 18 2 14 8

3. ročník 0204 17 13 11 1 5

4. ročník 0205 10 9 5 2 3

spolu (0202 až 0205) 0206 101 80 4 62

68

3 32

Absolventi za minulý školský rok 0207 6 6 2 4

Kontrolný súčet (0201 až 0207) 0216 208 166 8 126 6  
 

 

e) Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnan-

cov školy  

 

Počet pedagogických zamestnancov školy  
VI. Učitelia (fyzické osoby)

I.r. Spolu

z toho zo stĺpca 2 v odbore

ženy
tanečnom výtvarnom

literárno-
hudobnom

audiovizuálnej a

dramat. multimed. tvorby

a 1 2 3 4 5 6 7 8

Učitelia na ustanovený pracovný čas (plný úväzok)0601 38 22 1 3 34

Učitelia na kratší pracovný čas 0602 26 14 2 3 1 20

Kontrolný súčet (r0601 až 0602) 0616 64 36 3 6 1 54  
 

Počet pedagogických zamestnancov dlhodobo chorých: 1 

Počet nepedagogických zamestnancov školy: 4  
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f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

 

Kvalifikovaní – fyzický počet/prepočítaný počet 63/49,3 

Nekvalifikovaní – fyzický počet/ prepočítaný počet 2/1,4 

Dopĺňajú si vzdelanie – fyzický počet 9 

NZ – nepedagogickí zamestnanci prepočítaný počet  2,9 

upratovačka/vrátnička  1 

Ostatní – fyzický počet 3 

Celkový fyzický počet pedagogických zamestnancov bez dohodárov 

Celkový fyzický počet pedagogických zamestnancov 

Celkový fyzický počet zamestnancov bez dohodárov 

65 

71 

69 

 

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Cena primátora hl. mesta Bratislavy Matúša Valla 2021 

oceňovanie talentovanej mládeže a pedagógov pracujúcich s talentovanou mládežou 

 

Dorota Mešková – základné umelecké školy, hra na zobcovej flaute 

pedagogička: Eva Hrušková  

 

Dominik Waschek – základné umelecké školy, hra na klavíri 

pedagogička: Barbora Varmužová   

 

Vystúpenia žiakov ZUŠ sv. Cecílie v školskom roku 2020/2021  

https://www.youtube.com/channel/UCRCw_3aTyl0Qg994ExGGmSA/videos  

10/2020 Interné koncerty, Ružinov, Petržalka 

11/2020 Klavírna štafeta z detskej izby, 96 výkonov 

11/2020 Koncert k sviatku sv. Cecílie, 40 výkonov 

12/2020 Vianočné koledovanie, 56 výkonov 

01/2021 Môj prvý koncert z detskej izby, 67 výkonov 

02/2021 Novoročný koncert, 30 výkonov 

02/2021 Zahrajme si spolu, 36 výkonov 

03/2021 Hudobný online marec, 17 výkonov 

03/2021 Pôstne rozjímanie, 10 výkonov 

04/2021 Hudobný online apríl, 28 výkonov 

04/2021 Gitarový RuPeKa koncert, 10 výkonov 

04/2021 Triedny koncert žiakov Matúša Plavca a hostí, 7 výkonov 

04/2021 VO prezentácia prác žiakov Miriam Onderikovej z Veternicovej, 40 obrázkov 

04/2021 VO prezentácia prác žiakov Z. Čičovej, D. Dzurňáka, I. Stovíčkovej, M. Loviškovej, 

cca 130 obrázkov 

05/2021 Májové muzicírovanie, 26 výkonov 

06/2021 Absolventský koncert žiakov oddelenia dychových nástrojov v Petržalke, 8 výkonov 

06/2021 Absolventský koncert žiakov oddelenia dychových nástrojov v Ružinove a Karlovej 

Vsi, 14 výkonov 

6/2021 Gitarový RuPeKa koncert, 15 výkonov 

6/2021 Triedny koncert žiakov Matúša Plavca a hostí, 10 výkonov 

6/2021 Predprázdninový koncert žiakov z Petržalky, 42 – HO, 10 – TO 

6/2021 Júnové muzicírovanie, 73 výkonov 

https://www.youtube.com/channel/UCRCw_3aTyl0Qg994ExGGmSA/videos
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Súťaže, do ktorých sa zapojili žiaci v školskom roku 2020/2021 

Beat Forum Gbely 

18. júna 2021, celoslovenská hudobno-tanečná súťaž súťaž  

Organizátor: Základná umelecká škola Gbely 

Rafaela Takáčová 

zlaté pásmo, 1. kategória 

pedagogička: Diana Jakušová 

La guitaromanie 2021 

15. júna 2021, celoslovenská gitarová súťaž 

Organizátor: OZ La guitaromanie a Súkromná základná umelecká škola v Martine 

Ema Mária Žáková 

strieborné pásmo, kategória IV. A 

pedagóg: Matúš Plavec 

Pink song 2021 

30. apríla 2021, celoslovenská súťaž 

Organizátor: SZUŠ Pinkharmony, Súkromné konzervatórium Pinkharmony Zvolen 

10. ročník súťaže v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom speve 

Lujza Šimončičová 

zlaté pásmo, kategória 2A klasický spev 

pedagogička Diana Jakušová 

Katarína Blažeková 

bronzové pásmo, kategória 5A klasický spev 

pedagogička: Alena Jurčacková 

Rafaela Takáčová 

strieborné pásmo, kategória 2B populárny a muzikálový spev 

pedagogička Diana Jakušová 

Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo 2021 

30. apríla 2021, celoslovenská súťaž 

Organizátor: Spojená škola – Základná umelecká škola Sládkovičovo 

Šiesty ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre žiakov umeleckých škôl. Súťaž je zame-

raná na interpretáciu klasickej hudby a hudby iných žánrov. 

Katarína Antalíková 

strieborné pásmo, 2. kategória 

pedagogička: Mgr. art. Darina Horčíková 

Modrý svet očami umenia 

18. decembra 2020, celoslovenská súťaž 

Organizátor: Súkromná základná umelecká škola, Dlhý rad 30, Bardejov 

Cieľom súťaže je motivácia mladých umelcov umelecky tvoriť počas pandémie online for-

mou, bez osobného kontaktu s pedagógom a kolektívom. Bola určená pre všetky odbory. 

Dominika Pašuthová – hudobná teória 

zlaté pásmo a laureátka súťaže, 1. téma: Čo mi hudba rozprávala (II. kategória) 

pedagogička: Erika Tavalyová 
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Dominik Washek – klavír 

zlaté pásmo, 2. téma: Môj najkrajší zážitok s hudbou (I. kategória), 4. téma: Takto túto tému 

interpretujem iba ja (I. kategória) 

pedagogička: Barbora Varmužová 

Veronika Brillová – zobcová flauta 

zlaté pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (I. kategória) 

pedagogička: Ema Benčaťová 

Katarína Antalíková – klavír 

zlaté pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (I. kategória) 

pedagogička: Darina Horčíková 

Dávid Washek – klavír 

zlaté pásmo, 3. téma: Hudba včerajška – hudba dneška (I. kategória) 

pedagogička: Barbora Varmužová 

Alžbeta Maslenová – klavír 

strieborné pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja 

pedagogička: Barbora Varmužová 

Dávid Washek – klavír 

strieborné pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja 

pedagogička: Barbora Varmužová 

Agáta Kotúčková – klavír 

strieborné pásmo, 4. téma: Takto túto tému interpretujem iba ja (I. kategória) 

pedagogička: Darina Horčíková 

Veronika Brillová – zobcová flauta 

bronzové pásmo, 1. téma: Čo mi hudba rozprávala (I. kategória) 

pedagogička: Ema Benčaťová 

Alžbeta Maslenová – klavír 

bronzové pásmo, 2. téma: Môj najkrajší zážitok s hudbou (I. kategória) 

pedagogička: Barbora Varmužová 

Dni Miloša Ruppeldta 

2. decembra 2020 online, 12. ročník súťaže základných umeleckých škôl 

Dorota Mešková 

I. miesto, hra na zobcovej flaute, 2. kategória do 11. rokov 

pedagogička: Eva Hrušková 

Johanka Jakubíková 

III. miesto, hra na drevených dychových nástrojoch, 3. kategória do 18 rokov 

pedagogička: Eva Hrušková 

Eliška Skladaná 

III. miesto, klasický spev, 1. kategória do 9 rokov 

pedagogička: Zuzana Vaseková 

Liana Karabová 

Čestné uznanie, klasický spev, 5. kategória do 25 rokov 

pedagogička: Zuzana Vaseková 
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Čarovná flauta 2020 

20. novembra 2020, 19. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených 

dychových nástrojoch 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR 

Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej  

Dorota Mešková 

I. miesto, hra na zobcovej flaute, 2. kategória 

pedagogička: Eva Hrušková 

Johanka Jakubíková 

II. miesto, hra na drevených dychových nástrojoch, kategória 5A 

pedagogička: Eva Hrušková 

Mladí klaviristi 

11. novembra 2020, celoslovenská súťaž v hre na klavíri 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR 

Organizátor Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava  

Juraj Burčík 

I. miesto, 2. kategória, klavír 

pedagóg: Dominik Murcko 

Daniela Vargová 

III. miesto, 2. kategória, klavír 

pedagóg: Dominik Murcko 

Jozef Čipák 

III. miesto, 5. kategória, klavír 

pedagóg: Martin Suroviak 
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h) Informácie o projektoch, do ktorých bola škola zapojená 

Grantový program RENOVABIS určený pre cirkevné školy 

Realizácia: december 2020 až február 2021, nákup klavíra značky KAWAI 

i) Informácie o inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná žiadna inšpekcia 

j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 

školy 

Základná umelecká škola sv. Cecílie – zriadená 1. 1. 1998 

Elokované pracoviská, na ktorých prebieha vyučovanie 

Elokované pracovisko, Karloveská 32, Bratislava ako súčasť Základnej umeleckej školy sv. 

Cecílie, Chlumeckého 10, Bratislava, od 1. 9. 2011 

Elokované pracovisko, Gercenova 10, Bratislava, ako súčasť Základnej umeleckej školy sv. 

Cecílie, Chlumeckého 10, Bratislava, od 1. 9. 2011 

Elokované pracovisko, Veternicová 20, Bratislava, ako súčasť Základnej umeleckej školy sv. 

Cecílie, Chlumeckého 10, Bratislava, od 1. 9. 2016  

Elokované pracoviská, na ktorých neprebieha vyučovanie 

Elokované pracovisko, Haburská 4 Bratislava ako súčasť Základnej umeleckej školy sv. Cecí-

lie, zriadené 1. 10. 2010 

Elokované pracovisko, Exnárova 6 Bratislava ako súčasť Základnej umeleckej školy sv. Cecí-

lie, zriadené 1. 10. 2010 

Elokované pracovisko, Kláštor bratov kapucínov, Župné námestie 10 ako súčasť Základnej 

umeleckej školy sv. Cecílie, zriadené 1. 9. 2014 

Výdavky na materiálno-technické zabezpečenie v školskom roku 2020/2021 

z prostriedkov ZUŠ 

2 Notebooky a 3 tablety spolu za 2434 €. 

Hudobný odbor, spolu 8392 € 

 2086 € opravy a ladenie hudoných nástrojov 

 3698 € opravy a ladenie hudoných nástrojov 

 163 € stolička ku klavíru 

 600 € klavír 

 1827 € hoboj 

 18 € notový materiál 

Výtvarný odbor, spolu 6573 € 

 1930 € pomôcky pre žiakov počas online vzdelávania 

 4895 € pomôcky pre žiakov počas online vzdelávania 

 41 € CD prehrávač 

Stavebné práce a iné materiálne a technické vybavenie 

 780 € akustika koncertnej sály  

 1570 € koberec do LDO  

 2842 € koberce do tried 
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 170 € inštalalčné práce na elekovanom pracovisku Gercenova 

 2800 € linoleum do koncertnej sály 

 127 € maliarske potreby 

Výdavky na materiálno-technické zabezpečenie v školskom roku 2020/2021 

z grantového programu Renovabis 

5899 € – klavír Kawai s klavírnou stoličkou 

(3050 € z prostriedkov fondu Renovabis, 2849 € z vlastných zdrojov)  

Výdavky na materiálno-technické zabezpečenie a iné výdavky v školskom roku 

2020/2021 z neinvestičného fondu CZUŠ n. f. 

saxofón, 4 ks  3193 € 

klarinet, 1 ks 580 €  

iPad 574 €  

poplatky, vložné na súťažiach  281 € 

cestovné 200 € 

darčeky absolventom  81 € 

spolu  4909 € 

 

k) Informácie o oblastiach v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach 

v ktorých má škola nedostatky 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Vzdelávanie  

• vysoká odbornosť pedagógov 

• ľudský a profesionálny prístup k žiakom 

• všetky vekové kategórie žiakov a študentov 

• spojenie umenia a katolíckej viery vo vyučo-

vaní 

• spolupráca s pedagógmi a študentmi VŠMU 

a CK, Štátneho konzervatória 

• vysoká úspešnosť pri prijímaní žiakov na 

stredné školy 

• staré nástroje, najmä klavíry 

• nevyhovujúca zvuková izolácia v triedach 

• malá baletná sála a koncertná sála 

• malé triedy pre vyučovanie VO  

• slabšie materiálno-technické zabezpečenie 

vyučovania hudobnej náuky na elokovaných 

pracoviskách 

• neúplné vybavenie IT  

• nedostatok IKT prostriedkov na dištančné 

vzdelávanie 

 

Prezentácia  

• vysoký počet interných, verejných koncertov 

a kultúrnych brigád 

• úspešne absolvované súťaže, aj medzinárodné 

• aktívna účasť na živote farnosti 

• koncerty s významnými umelcami a telesami 

• škola nemá profilové video 

• vzhľad spoločných priestorov v sídle školy 

Osveta  

• výchovné koncerty pre materské školy 

a základné školy 

• koncerty v domoch sociálnych služieb 

a nemocniciach, vernisáže 

• spolupráca s hudobnou a tanečnou fakultou 

VŠMU (Pedagogická dvorana) 

• aktívna spolupráca s médiami, Radio LU-

MEN, TV LUX 

• neexistuje partnerská škola 
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Silné stránky Slabé stránky 

• dramaturgia koncertov a podujatí prispôsobená 

liturgickému roku 

Imidž  

• rodinný duch v škole 

• kresťanské spoločenstvo učiteľského zboru 

v škole 

• žiaci sa podieľajú na výzdobe interiéru 

a exteriéru školy 

• nerovnocenný partner so štátnymi školami 

• slabšie finančné ohodnotenie pedagógov 

Komunitné vzťahy  

• výborné vzťahy s farskou komunitou 

• dobré vzťahy s MČ Ružinov, Karlova Ves 

• pravidelné vystúpenia v domoch sociálnych 

služieb a nemocniciach 

• vystúpenia pre Jednotu dôchodcov Slovenska 

• stála výstava na Detskej onkológii 

• stála výstava na Detskej endokrinológii 

 

 

Vzťahy so sponzormi  

• príležitostní partneri na vybrané aktivity školy 

• TV LUX – mediálny partner 

• Rádio LUMEN – mediálny partner 

• Katolícke noviny 

• absentuje generálny sponzor 

 

3. a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Počet: 0 

b) Počet žiakov zapísaných do prípravného štúdia, 1. ročníka a ostatných ročníkov 

v júni 2021 

Odbor  

Počet uchádzačov prijatých 

po prijímacích skúškach 

Počet neprijatých 

uchádzačov Spolu 

HO* PŠ 66 12 78 

 1. ročník 19 0 19 

 ostatné ročníky 1 0 1 

 spolu 86 12 98 

VO PŠ 5 0 5 

 1. ročník 38 0 38 

 ostatné ročníky 24 0 24 

 spolu 67 0 67 

TO TO PŠ 21 0 21 

 1. ročník 11 0 11 

 ostatné ročníky 6 1 7 

 spolu 38 1 39 

LDO PŠ 3 0 3 

 1. ročník 2 0 2 

 ostatné ročníky 0 0 0 

 spolu 5 0 5 

Celkový počet prijatých žiakov 196 13 209 

*HO – hudobný odbor, VO – výtvarný odbor, TO – tanečný odbor, LDO – literárno-dramatický odbor 
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c) Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie na strednej škole 

Počet neevidujeme. 

d) Počet žiakov prijatých na vzdelávanie na strednej škole 

V školskom roku 2020/2021 boli prijatí na Konzervatórium v Bratislave 3 žiaci. 

Veronika Soviarová – denné štúdium, hra na zobcovej flaute ako druhý hlavný predmet 

Pedagogička: Eva Hrušková 

Anna Švirlochová – mimoriadne štúdium v odbore hra na hoboji 

Pedagogička: Barbora Gálová 

Terézia Zongorová– mimoriadne štúdium v odbore hra na fagote 

Pedagogička: Barbora Gálová 

e) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného vzdelania 

Klasifikácia – 1. polrok 

Celkový počet žiakov k 15. 9. 2020: 1114 žiakov  

Celkový počet žiakov k 31. 1. 2021: 1082 žiakov 

32 žiakov prerušilo alebo ukončilo štúdium 

K 31. 1. 2021 

Prospelo s vyznamenaním 844 žiakov 

Prospelo 47 žiakov 

Neprospelo  7 žiakov 

Neabsolvovalo 1 žiak 

Neklasifikovaný  7 žiakov     

spolu všetkých  906 žiakov 

 

Prípravné štúdium HO navštevuje 132 žiakov 

Prípravné štúdium LDO navštevujú 2 žiaci 

Prípravné štúdium TO navštevuje 22 žiakov 

Prípravné štúdium VO navštevuje 20 žiakov   

spolu žiakov v PŠ  176 žiakov 

Klasifikácia – 2. polrok 

Celkový počet žiakov k 30. 6. 2021: 1039 žiakov 

Vystúpilo alebo prerušilo štúdium 43 žiakov. 

k 30. 6. 2021 

Prospelo s vyznamenaním 802 žiakov  

Prospelo  55 žiakov 

Neprospeli  1 žiak 

Neabsolvovalo  1 žiak 

Neklasifikovaný  10 žiak ov   

spolu všetkých 869 žiakov 

 

Prípravné štúdium HO navštevuje 128 žiakov 

Prípravné štúdium LDO navštevujú 2 žiaci 

Prípravné štúdium TO navštevuje 21 žiakov 

Prípravné štúdium VO navštevuje 19 žiakov   

spolu žiakov v PŠ 170 žiakov 
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Hudobný odbor, 1. polrok 

Predmet  Prospel 

s vyznamenaním 

Prospel Neprospel  Absolvoval PŠ Neklasifikovaní 

hra na klavíri 146 24 3 57  

hra na organe 4     

hra na akordeóne 1   2  

hra na keyboarde 13   4  

hra na zobcovej fl. 59 3 1 17  

hra na priečnej fl. 13   1  

hra na klarinete 2    1 

hra na trúbke 1     

hra na saxofóne 6  1 1  

hra na bicích nástr. 6 1 1 5  

spev 42 2  19  

hra na husliach 42 2 1 19  

hra na viole 0     

hra na violončele    1  

hra na gitare 54 8  6  

hra na hoboji 1  0 0 0 

spolu 390 40 7 132 1 

 

Prípravné štúdium navštevuje 132 žiakov. 

Hudobný odbor má spolu 570 žiakov. 

Hudobný odbor, 2. polrok 

Predmet  Prospel 

s vyznamenaním 

Prospel Neprospel  Absolvoval PŠ  Neklasifikovaní 

hra na klavíri 144 27  55  

hra na organe 4     

hra na akordeóne 1   2  

hra na keyboarde 11 1  4  

hra na zobcovej fl. 59 4  17  

hra na priečnej fl. 12 1  1  

hra na klarinete 2     

hra na trúbke 1     

hra na saxofóne 5 2  1  

hra na bicích nástr. 6 1  5  

Spev 40 3  18  

hra na husliach 42 3 1 18  

hra na viole      

hra na violončele    1  

hra na gitare 50 12  6  

hra na hoboji 1     

spolu 378 54 1 128  

 

Prípravné štúdium navštevuje 128 žiakov. 

Hudobný odbor má spolu 561 žiakov. 
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Literárno-dramatický odbor, 1. polrok 

Ročník Prospel 

s vyznamenaním 

Prospel Neprospel Absolvoval Neklasifikovaní 

PŠ    2  

1./ 1. časť 2     

2./ 1. časť 2     

3./ 1. časť 2     

4./ 1. časť 3     

1./ 2. časť 4     

2./ 2. časť 1     

3./ 2. časť 3     

4./ 2. časť 0     

1. / II. stupeň 0     

2. / II. stupeň 0     

3. / II. stupeň 1     

4. / II. stupeň 2     

ŠPD      

spolu 20   2  

 

Prípravné štúdium navštevujú 2 žiaci. 

Literárno-dramatický odbor má spolu 22 žiakov. 

Literárno-dramatický odbor, 1. polrok 

Ročník Prospel 

s vyznamenaním 

Prospel Neprospel Absolvoval Neklasifikovaní 

PŠ    2  

1./ 1. časť 2     

2./ 1. časť 3     

3./ 1. časť 1     

4./ 1. časť 3     

1./ 2. časť 4     

2./ 2. časť 1     

3./ 2. časť 3     

4./ 2. časť 0     

1. / II. stupeň 0     

2. / II. stupeň 0     

3. / II. stupeň 0     

4. / II. stupeň 2     

ŠPD 1     

spolu 20   2  

 

Prípravné štúdium navštevujú 2 žiaci 

Literárno-dramatický odbor má spolu 22 žiakov 
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Tanečný odbor, 1. polrok 

Ročník Prospel 

s vyznamenaním 

Prospel Neprospel Absolvoval 

PŠ 

Neabsol-

voval 

Neklasifikovaní 

PŠ    22 1  

1./ 1. časť 25 1     

2./ 1. časť 19     1  

3./ 1. časť 24 1     

4./ 1. časť 5      

1./ 2. časť 4      

2./ 2. časť 10      

3./ 2. časť 6      

4./ 2. časť 3      

1/ II. cykl. 2      

2/ II. cykl 2      

spolu   100 2 0 22 1 1 

 

Prípravné štúdium navštevuje 23 žiakov. 

Tanečný odbor má spolu 126 žiakov 

Tanečný odbor, 1. polrok 

Ročník Prospel 

s vyznamenaním 

Prospel Neprospel Absolvoval 

PŠ 

Neabsol-

voval 

Neklasifikovaní 

PŠ    21   

1./ 1. časť 24      

2./ 1. časť 18      

3./ 1. časť 23      

4./ 1. časť 5      

1./ 2. časť 4      

2./ 2. časť 10      

3./ 2. časť 5     1 

4./ 2. časť 3      

1/ II. cykl 2      

2/ II. cykl 2      

spolu 96   21  1 

 

Prípravné štúdium navštevuje 21 žiakov. 

Tanečný odbor má spolu 118 žiakov. 
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Výtvarný odbor, 1. polrok 

Ročník Prospel 

s vyznamenaním 

Prospel Neprospel Absolvoval Neklasifikovaní 

PŠ    20  

1.  33 3    

2. 39     

3. 52     

4.  37    1 

1., 2. časť 47     

2., 2. časť  24     

3., 2. časť  26    3 

4., 2. časť  15 2    

1/II. 26    1 

2/II. 14     

3/II. 12     

4/II. 5     

ŠPD 4     

SPOLU  334 5  20 5 

 

Prípravné štúdium navštevuje 20 žiakov. 

Výtvarný odbor má spolu 364 žiakov. 

Výtvarný odbor, 2. polrok 

Ročník Prospel 

s vyznamenaním 

Prospel Neprospel Absolvoval Neklasifikovaní 

Neabsolvovali 

PŠ    19 1 neabsolvoval PŠ 

1. 32    1 

2. 36     

3. 48    2 

4. 31     

1., 2. časť 41    3 

2., 2. časť  23     

3.,2. časť 26     

4.,2. časť 15 1   1 

1/II. 25    1 

2/II. 13     

3/II. 10     

4/II. 4    1 

ŠPD 4     

spolu 308 1  19 9 + 1 neabsolvoval PŠ 

 

Prípravné štúdium navštevuje 20 žiakov. 

Výtvarný odbor má spolu 338 žiakov 
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4. e) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameranie.  

HUDOBNÝ ODBOR 

Učebný plán č. Zameranie 

1a Prípravné štúdium 

1b Prípravné štúdium 

2 
Voliteľné vyučovacie predmety pre všetky zamerania  

hra v súbore, hra v orchestri, komorná hra, komorný a zborový spev 

3 Hra na klavíri, hra na keyboarde 

4 Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne 

5 Hra na sopránovej zobcovej flaute 

7 Hra na bicích nástrojoch 

8 Hlasová výchova, spev 

10 

Hra na kontrabase, viole, harfe, pikole, priečnej flaute, hoboji, kla-

rinete, saxofóne, B trúbke, Es trúbke… 

základy hudobnej kompozície, cirkevná a chrámová hudba 

11 Hra na kontrabase, hra na viole 

13 
Hra na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, B trúbke, 

atď., hra na zobcových flautách 

18a Hra na elektrickej a basovej gitare 

19 
Voliteľné predmety pre všetky študijné zamerania II. stupňa a ŠPD: 

hra v súbore, hra v orchestri, komorná hra, komorný a zborový spev 

20 
Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale, 

gitare, harfe, akordeóne a bicích nástrojoch atď. 

21 Hra na organe 

22 Spev 

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 

 

Učebný plán č. Zameranie 

41 Prípravná dramatická výchova 

42 Dramatické a slovesné oddelenie 

44 Dramatické oddelenie – záujmová umelecká činnosť 

45 Dramatické oddelenie – príprava na vysoké školy umeleckého sme-

ru 
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TANEČNÝ ODBOR 

 

 

Učebný plán č. Zameranie  

 

36 

Hudobno-pohybová výchova 

Tanečná príprava 

 

37 Tanec – 1. časť I. stupňa  

38 Tanec – 2. časť I. stupňa  

 

VÝTVARNÝ ODBOR 

Učebný plán č. Zameranie 

52 Výtvarná výchova  

Prípravné štúdium 

53 Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova 

1. časť I. stupňa 

54 Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova 

1. časť I. stupňa 

56 Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova zameraná na samostatnú 

tvorbu 

II. stupeň  

58 Výtvarná výchova zameraná na samostatnú tvorbu a záujmovú čin-

nosť, alebo na ľudovo-umeleckú činnosť  

ŠPD 

5. a) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti podľa §2 zá-

kona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zaria-

dení v znení neskorších predpisov 

Magistrát HM Bratislavy 908 711,00 € 

Bratislavský samosprávny kraj 51 854,00 € 

Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ 173 008,53 € 

Príspevky zákonných zástupcov žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou ZUŠ 

150 141,00 € 

Finančné prostriedky získané od rodičov 

+2% z dane (neinvestičný fond) 

4 179,00 € 

Renovabis 3 055,00 € 

d) Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 

1. Cieľavedomé využitie voľného času 

Základné umelecké školy majú v súčasnosti veľké opodstatnenie, pretože učia deti tvorivo 

využívať voľný čas. Ide o aktívnu formu zmysluplného trávenia voľného času, aj v rámci pro-

tidrogovej prevencie mladej generácie. Ľudia, ktorí sa venujú alebo venovali umeniu sú citli-

vejší a vnímavejší voči svojmu okoliu. Študenti a žiaci, ktorým sa odovzdáva prostredníctvom 

kvalitných pedagógov umelecké vzdelanie, sa radi do školy vracajú a sú zárukou trvalého 
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rozvoja mesta a krajiny. Naša škola poskytuje žiakom umelecké vzdelanie v hudobnom, vý-

tvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Pôsobí nie len v MČ Bratislava-Ružinov, 

ale aj v elokovaných pracoviskách v Petržalke a Karlovej Vsi. Poslanie školy je tvorivo rozví-

jať nadanie žiakov, odkrývať im duchovné poklady v oblasti umenia. Vytvárať pohľad na 

umenie v duchu kresťanských ideálov a hodnôt prostredníctvom osobného a citlivého prístupu 

pedagóga ku žiakovi. 

 2. Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

Škola vychádza v ústrety rodičom tak, že poverení zamestnanci sprevádzajú žiakov 1. a 2. 

ročníka zo školského klubu Spojenej školy sv. Vincenta de Paul na vyučovanie do ZUŠ 

a späť. Podobne je to aj v elokovaných pracoviskách v rámci priestorov školy v ktorých pre-

bieha vyučovanie. Rodičia túto službu našich pedagógov a zamestnancov vysoko oceňujú 

3. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

Rozšírenie poznávacích a vzdelávacích mimoškolských aktivít pre žiakov zo všetkých odborov 

vo 4. – 8. ročníku ako praktická príprava na absolventské skúšky a testy. 

Vyhodnotenie: Všetky naplánované aktivity v školskom roku 2020/2021 boli kvôli koro-

nakríze zrušené. 

Dlhodobé ciele 

a) postupné vybavovanie tried novými nástrojmi a riešenie priestorových možností jednotli-

vých pracovísk, intenzívnejšie zapojenie rodičov do života školy 

Vyhodnotenie 

– V mesiacoch december a január sa nám podarilo získať vďaka podpore AŠU finančné 

prostriedky z grantu RENOVABIS na nákup klavíra Kawai, ktorý bol umiestnený 

v Ružinove 

– V mesiaci jún 2021 rodičia z našich elokovaných pracovísk na V20 a KV32 komunikovali 

s vedením Spojenej školy sv. Františka z Assisi a úspešne vyrokovali, že žiaci, ktorí sú 

v prebiehajúcom štúdiu na ZUŠ sv. Cecílie v 1. až 4. ročníku môžu pokračovať v štúdiu na 

Veternicovej 20. Pani riaditeľka nám prisľúbila 4 miestnosti pre HO, 1 miestnosť pre TO 

a 1 miestnosť pre VO. Miestnosti na KV 32 zostanú v takom počte, ako doteraz. 

– Oslovili sme rodičov kvôli riešeniu prerábky tried a koncertnej sály na Chlumeckého 

a vďaka p. Leporisovi a p. Langovi sme začali riešiť prerábky 5 tried v Ružinove a začali 

sme riešiť akustiku a návrh prerábky koncertnej sály v Ružinove. 

b) otvorenie LDO na elokovanom pracovisku v Spojenej škole Sv. Rodiny 

Vyhodnotenie: v školskom roku 2020/2021 sa podarilo otvoriť jednu triedu pre LDO. 

c) lepšie pokrytie digitálnymi technológiami akútna potreba zabezpečiť notebooky alebo 

tablety pre čo možno najväčší počet pedagógov 

Vyhodnotenie 

– V mesiacoch november 2020 – január 2021 sa podarilo zrealizovať optické pripojenie do 

vysokorýchlostnej siete SANET na zlepšenie online vyučovania. Zakúpili sme z vlastných 

zdrojov 2 notebooky a 3 tablety. 

– Nakoľko ZUŠ nedostala žiadnu podporu a finančné prostriedky na nákup digitálnych 

technológií tento cieľ naďalej zostáva iba ako čiastočne splnený. 
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Dodatok k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v čase 2. vlny koronakrízy  

Digitálne technológie využívané na komunikáciu počas vyučovania 

Väčšina učiteľov využívala svoje vlastné zariadenia, ako sú PC, notebook, tablet, telefón, na-

koľko škola nedisponuje dostatočným technickým vybavením. Pedagógovia boli nútení za-

bezpečiť si internetové pripojenie v prostredí home-officu zo súkromných zdrojov. Minister-

stvo školstva totiž na žiadosť o navýšenie dát pre pedagógov ZUŠ nereagovalo. Operátori na-

výšili dáta iba pedagógom ZŠ a SŠ  

 

Od februára 2021 mohli pedagógovia v Ružinove využívať na online vyučovanie vysoko-

rýchlostné internetové pripojenie v priestoroch ZUŠ sv. Cecílie. V elokovaných pracoviskách 

sa však museli prispôsobiť podmienkam na základe aktuálnej epidemiologickej situácie 

v jednotlivých školách. 

 

Online vyučovanie prebiehalo prostredníctvom digitálnych komunikačných nástrojov Skype, 

Zoom, WhatsApp, Webex, Messenger a Google Meet. Do online vyučovania sa zapojilo 65 zo 

69 pedagógov, 4 pedagógovia učili iba dištančne. Boli to pedagógovia kolektívnych predme-

tov v tanečnom a výtvarnom odbore a v hudobnej teórii. 

 

Online vyučovanie realizovali všetci pedagógovia v hudobnom odbore, ktorí vyučujú indivi-

duálne predmety a väčšina pedagógov hudobnej teórie, ale aj väčšina pedagógov kolektívnych 

predmetov v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Niektorí pedagógovia 

realizovali online formou aj komornú hru. Vďaka sociálnym sieťam sa stali najmä v oddelení 

dychových nástrojov veľmi populárne tzv. multiscreen videá, v ktorých sa spája niekoľko vi-

deonahrávok dohromady. 

 

Pedagógovia pracovali aj kombinovaným spôsobom, kedy najmä v hudobnom odbore posie-

lali žiakom cez mail alebo Edupage noty, nahrávky, videá. Následne realizovali online vyučo-

vanie a po nacvičení žiaci svoju prácu zaznamenali doma, alebo v škole vo forme videí, ktoré 

sme priebežne uverejňovali na školskom YouTube kanáli. 

 

Pedagógovia využívali pri domácom vyučovaní školský, vlastný notový materiál ale-

bo notový materiál voľne dostupný na internete. Okrem notového materiálu učitelia vytvárali 

pre žiakov audio nahrávky sólových partov, sprievodných hlasov v komornej hre, klavírne 

sprievody atď. Žiaci si nahrávky mohli vypočuť, alebo s nimi priamo hrať. Väčšina žiakov 

reagovala veľmi pozitívne na možnosť zahrať si komornú skladbu s nahrávkami sprievodných 

hlasov, alebo cvičiť svoje prednesové skladby s nahrávkami klavíra. 

 

Náhradou koncertného výstupu sa v čase prvej aj druhej vlny pandémie stalo nahrávanie 

a zverejňovanie videí na školskom Youtubovom kanáli.  

Pozitíva 

– Možnosť vyučovať z domu alebo zo školy aj napriek vzniknutej situácii, 

– hľadanie nových možností online vyučovania, 

– práca s novými technológiami a nástrojmi na vyučovanie umeleckých predmetov 

– zmena pohľadu na vyučovanie. 

Negatíva 

– Slabé digitálne vybavenie, slabé internetové pripojenie, sekanie zvuku, oneskorenie 

zvuku, orezanie vysokých tónov najmä pri dychových nástrojoch, 

– úplne nevhodné na vyučovanie žiakov v prípravnom štúdiu a prvých ročníkov, kde žiaci 

ešte nemajú upevnené správne návyky sedenia alebo státia pri cvičení, postavenia ruky, 
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držania nástroja, dýchania. Nie je možné fyzicky opravovať postavenie rúk, ladenie alebo 

iné zlé návyky. 

– Ak žiak ešte nemá upevnené vnímanie metra, rytmu a pod., je pre pedagóga nemožné 

ťukať alebo spievať do jeho hry kvôli oneskoreniu zvuku. 

– Čo sa týka práce na tóne a jemných zvukových detailov, zväčša nie je možné tieto stránky 

vyhodnotiť a pracovať na nich kvôli kvalite dátového prenosu. 

– Všetky vyššie opísané aspekty sa vylepšovali, opravovali alebo odstraňovali až v máji 

2021, keď pedagógovia v hudobnom odbore začali vyučovať prezenčne v škole.  

 

Pri kolektívnych predmetoch sa všetci pedagógovia zhodli na tom, že online vyučovanie je 

absolútne nevhodné pre vyučovanie kolektívnych predmetov v tanečnom, výtvarnom alebo aj 

literárno-dramatickom odbore. Online vyučovanie kolektívnych predmetov malo zmysel iba 

ako forma sociálneho kontaktu. 

 

Veľmi nás mrzí, že po niekoľkých rokoch rozbehnutej práce na orchestri, komorných telesách 

a speváckych zboroch, ktoré sa tešili veľkej obľube u žiakov práve kvôli sociálnemu kontak-

tu, spoločnému muzicírovaniu, počúvaniu, vnímaniu dirigenta, nácviku hodnotných a pre žia-

kov motivujúcich skladieb sa práca spomalila až zastavila. Žiakov bude treba nanovo motivo-

vať a začínať úplne od začiatku. 

 

Celkovo hodnotím, že toto obdobie pedagógovia ale aj žiaci zvládli veľmi dobre. Od 1. júna 

sme sa vrátili opäť do škôl, čo všetci zúčastnení privítali. 

 

V budúcnosti, ak by opäť nastala podobná situácia, bude nutné uvažovať o transformácii ko-

lektívnych predmetov na individuálnu formu vzdelávania. Bude nevyhnutné zlepšiť materiál-

no-technické vybavenie. Vidíme nedostatok záujmu zo strany štátu kvôli nemožnosti čerpať 

finančné prostriedky na digitalizáciu základných umeleckých škôl. Bez finančnej podpory zo 

strany štátu sa nedá hovoriť o skvalitnení vyučovania počas prechodu na dištančné vyučova-

nie. 

 

 

V Bratislave, 11. 08. 2021 


