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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH  

za školský rok 2020/2021 

 

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

1. Základné údaje – kontakty 

Názov školy: Základná umelecká škola 

Adresa školy: Jantárová 6, 040 01 Košice 

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

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

 ZŠ Abovská 36, 040 17 Košice  

 ZŠ Aténska 1,040 13 Košice  

 ZŠ Klátovská, 044 12 Nižný Klátov  

Webová stránka školy: www.zusjantarova.sk 

Zriaďovateľ školy: Mesto Košice 

 

Vedenie školy 

 meno telefón e-mail 

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

ZRŠ Mgr. Ľubov Gerusová 0948888800 zusjantarova@zusjantarova.sk 

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

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

 

Údaje o Rade školy a poradných orgánoch 

Rada školy meno a priezvisko 

Predseda Jozef Zoričák, DiS. art. 

Členovia Rady školy za –  

– pedagogických zamestnancov Erik Kuca, DiS. art. 

– ostatných zamestnancov školy Viera Jurková 
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Predmetové komisie školy 

p. č. názov PK vedúci zastúpenie predmetov 

1. PK klávesových 
nástrojov 

PaedDr.Júlia Tkáč 
Anna Szitásová, DiS. art. 

klavír, keyboard, organ, cirkevná  
a chrámová hudba 

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

3. PK sláčikových 
nástrojov  

Jarmila Pelegrinová, DiS. art. husle, violončelo 

4. PK dychových 
nástrojov 

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

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

6. PK spev  Mgr.Mária Jakabová spev, hlasová výchova 
 

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

8. Tanečný odbor 

Výtvarný odbor 

Literárno-dramatický 
odbor 

Mgr. Beáta Fedorová  

 

hudobno-pohybová výchova, tanec 

kresba, grafika, maľba 

dramatická príprava, dramatika a 
slovesnosť 

 

2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole 

2.1.Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch 

• Počet žiakov spolu k 15.9.2020– 1001 –z toho  počet žiakov v HO 747 

  počet žiakov v VO 178 

  počet žiakov v TO 37 

  počet žiakov v LDO 39 

 

• Počet žiakov spolu k 30.6.2021 – 972 – z toho počet žiakov v HO 737 

  počet žiakov v VO 172 

zástupcovia rodičov Ing. Katarína Hakulínová, PhD. 

Mgr. Zdena Mačáková 

Ing. Michal Šak 

JUDr.Alexandra Kučečková 

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Beáta Lopušniaková 

doc.PhDr. Viliam Knap,PhD.,MHA,MPH 

Ing. Róbert Grega 

PhDr. Róbert Schwarcz 
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  počet žiakov v TO 32 

  počet žiakov v LDO 31 

• Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 15.9.2020 – 123 – z toho počet žiakov v HO 92 

  počet žiakov v VO 19 

  počet žiakov v TO 7 

  počet žiakov v LDO 5 

• Počet žiakov v prípravnom štúdiu k 30.6.2021 –109– z toho počet žiakov v HO 91 

  počet žiakov v VO 20 

  počet žiakov v TO 5 

  počet žiakov v LDO 3 

• Počet žiakov v základnom štúdiu k 15.9.2020 – 869 – z toho počet žiakov v HO 647 

  počet žiakov v VO 158 

  počet žiakov v TO 30 

  počet žiakov v LDO 34 

• Počet žiakov v základnom štúdiu k 30.6.2021 – 844 – z toho počet žiakov v HO 638 

  počet žiakov v VO 151 

  počet žiakov v TO 27 

  počet žiakov v LDO 28 

• Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k 15.9.2020 – 1 – z toho počet žiakov v HO 1 

  počet žiakov v VO 0 

  počet žiakov v TO 0 

  počet žiakov v LDO 0 

• Počet žiakov v rozšírenom štúdiu k k 30.6.2021 – 1 – z toho počet žiakov v HO 1 

  počet žiakov v VO 0 

  počet žiakov v TO 0 

  počet žiakov v LDO 0 

• Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 15.9.2020 –17 – z toho počet žiakov v HO 8 

  počet žiakov v VO 1 

  počet žiakov v TO 0  

  počet žiakov v LDO 0 

• Počet žiakov v štúdiu pre dospelých k 30.6.2021 –9– z toho počet žiakov v HO 8 

  počet žiakov v VO 1 

  počet žiakov v TO 0  

  počet žiakov v LDO 0 
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2.2.Údaje o počte novo zapísaných žiakov v školskom roku 2021/2022 

• Počet žiakov spolu – 219 – z toho počet žiakov v HO 133 

 počet žiakov v VO 27 

 počet žiakov v TO 48 

 počet žiakov v LDO 11 

• Počet žiakov v prípravnom štúdiu – 134– z toho počet žiakov v HO 101 

 počet žiakov v VO 19 

 počet žiakov v TO 8 

 počet žiakov v LDO 6 

• Počet žiakov v základnom štúdiu –84 –z toho počet žiakov v HO 31 

 počet žiakov v VO 8 

 počet žiakov v TO 40 

 počet žiakov v LDO 5 

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

 počet žiakov v VO 0 

 počet žiakov v TO 0 

 počet žiakov v LDO 0 

• Počet žiakov v štúdiu pre dospelých – 1 – z toho počet žiakov v HO 1 

 počet žiakov v VO 0 

 počet žiakov v TO 0 

 počet žiakov v LDO 0 

 

2.3.Údaje o počte absolventov k 30.6.2020 

• Počet žiakov spolu – 53 – z toho    počet žiakov v HO 29 

 počet žiakov v VO 8 

 počet žiakov v TO 1 

 počet žiakov v LDO 0 

 

• Počet žiakov v základnom štúdiu – 49 – z toho    počet žiakov v HO 36 

 počet žiakov v VO 12 

 počet žiakov v TO 1 

 počet žiakov v LDO 0 

• Počet žiakov v štúdiu pre dospelých – 4 – z toho   počet žiakov v HO 3 
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 počet žiakov v VO 1 

 počet žiakov v TO 0 

 počet žiakov v LDO 0 

   

3. Zoznam študijných odborov: 

Hudobný odbor  

Tanečný odbor  

Literárno-dramatický odbor  

Výtvarný odbor 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

odbory  prospeli s 
vyznamenaním  

prospeli  neprospeli  neklasifikovaní  počet 
absolventov  

HO  699 38 0 0 39 

LDO  31 0 0 0 0 

TO  32 0 0 0 1 

VO  172 0 0 0 13 

Spolu:  934 38 0 0 53 
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5. Údaje o zamestnancoch školy 

5.1. Údaje o pedagogických zamestnancoch školy  

a) pracovný pomer 

pracovný 
pomer  

fyzický počet  prepočítaný počet  

pedagogickí 
zamestnanci 

nepedagogickí 
zamestnanci  

pedagogickí 
zamestnanci  

nepedagogickí 
zamestnanci  

TPP  54 12 49,50 9,80 

DPP  7 1 4,67 0,60 

znížený 
úväzok  

17 9 10,17 6,4 

ZPS  1 1 1 0,60 

civilná služba      

na dohodu  5   
 

 

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov 

počet  nekvalifikovaných  kvalifikovaných  spolu  

učiteľov  3 58 61 

uvádzaných začínajúcich pedagogických 
zamestnancov do praxe:  

5 5 

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

spolu počet pedagógov – študujúcich:  1  

špecial. inovačné štúdium    

špecial. kvalifik. štúdium  1 
 

vysokoškolské pedagogické    

vysokoškolské nepedagogické    

 

Riadiaci zamestnanci 

štúdium 
PVVPZ  

ukončené  prebieha  nezaradený  začiatok  ukončenie  má 
podanú 
prihlášku 
od  

RŠ  1 1  7.4.2018 19.12.2018 01.12.2020 

ZRŠ  1 1  7.4.2018 19.12.2018 01.12.2020 

ZRŠ  1 1  7.4.2018 19.12.2018 01.12.2020 
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5.2 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 ... 

hospodárka 1 1 TPP  

ekonómka 1 1 TPP  

školník 2 1,60 DPP 31.12.2021 

vrátnik 4 2 TPP  

údržbár     

upratovačka 5 3,80 TPP  

informatik 1 0,6 TPP  

kostymérka 1 0,4 TPP  

Spolu: 13 10,4   

 

6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho 
vzdelávania: 

✓ adaptačné vzdelávanie :  5 

✓ aktualizačné vzdelávanie :  60 

✓ inovačné vzdelávanie :   

✓ špecializačné vzdelávanie :   

✓ funkčné vzdelávanie :  3 

✓ kvalifikačné vzdelávanie :   

 

 

 

 



 10 

7. Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike, ktorá trvala od 26.10.2020 sa 

väčšina súťaží a súťažných prehliadok zrušila kvôli hygienickým dôvodom a prevencii proti 

nakazeniu vírusom a ochrany verejného zdravia. Napriek tomu sa naši pedagógovia zapojili 

do online súťaží s vynikajúcimi výsledkami. 

 

názov súťaže 
regionálne kolo celoslovenské kolo medzinárodné kolo 

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

DYCHOVÉ NÁSTROJE 

Celoslovenská súťaž v hre na 
saxofón,31.5.2021,Stará Ľubovňa 

   6 6     

CIMBAL 

Cimbalový Prešporok 
27.-28.11. 2020 
 

   3      

KLAVÍR 
Modrý svet očami 
umenia,12.2020,klavírna súťaž 

    1     

SPOLU:    9 7     

 

Žiak Norbert Demeter z triedy p.učiteľky Slávky Gerberyovej sa zúčastnil  dňa 29.6.2021 
v Bratislave súťaže Virtuoso pre nadaných žiakov, kde výborne reprezentoval našu školu. 

Žiaci našej základnej umeleckej školy  sa aktívne zúčastňovali triednych koncertov, seminárov, 
ročníkových prehliadok v rámci školy v mesiacoch september a október 2020 a v máji a júni 
2021.  

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

V školskom roku 2020/2021 nebola škola zapojená do žiadneho projektu. 

9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku 
2020/2021 

V uvedenom školskom roku sa kontrola neuskutočnila. 
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10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Využitie priestorov školy − všetky učebne na Jantárovej sú plne využívané. Vyučujeme aj na 

štyroch elokovaných pracoviskách: Irkutská, ZŠ Abovská, ZŠ Aténska a ZŠ Klatovská. 

V tomto školskom roku sme doplnili podľa potreby výpočtovú techniku, materiálno technické 

zabezpečenie a hudobné nástroje s príslušenstvom. Prevzali do správy budovu na Aténskej č. 

1, ktorú sme vybavili novým zariadením z rozpočtu  a zároveň sme doplnili vybavenie 

školských priestorov na Irkutskej 1, a to : 

 
- Školský stôl dvojmiestný modrý  8 ks 

- Školský stôl dvojmiestný modrý LEKTOR  7 ks 

- Śkolská stolička modrá LEKTOR  20 ks 

- Školská stolička modrá LEKTOR  24 ks 

- Katedra modrá LEKTOR 1 ks 

- Katedra mpodrá LEKTOR  1 ks 

- Stolička modrá LEKtor čalunená  1 ks 

- Stolička modrá LEKTOR čalunená  1 ks 

- Jedálenský stôl DORIS – sonoma  2 ks 

- Šatníková skriňa dub sonoma  1 ks 

- Komoda EASY dub sonoma  3 ks 

- Regál EASY dub sonoma  1 ks 

- Komoda EASY dub sonoma  1 ks 

- Viacúčelová skriňa Jack dub sonoma  1 ks 

- Regál Jack dun sonoma 2 police  3 ks 

- Viacúčelová skriňa Jack dub sonoma  1 ks 

- Skriňa na topánky sanremo dub  4 ks 

- Konferenčný stolička modrá VIVA  4 ks 

- Skrinka na hasiaci prístroj  7 ks 

- Koberec melody  -  natural  1 ks 

- Koberec T-Rock filc  1 ks 

- Koberec torpédo 4 m  1 ks 

- Koberec behun metal 12,34 m  1 ks 

- Koberec turbo 4 m  1 ks 

- Kancelárský stôl  1 ks  č. 31 kanc. ekonómky 

- Hasiaci prístroj práškový  3 ks 

- Hasiací prístroj snehový 1 ks 
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Výpočtová technika : 

- Počítačová zostava Philips asus  1 ks 

- Notebook ASUS X540  4 ks 

- Notebook ASUS 15 M509  2 ks 

- Kopírka  HP  Neverstop  1 ks 

 

Materiálno technické vybavenie : 

- Schodiskový rudl 3-kolečkový  3 ks 

- Aku skrutkovač EASYDR  1 ks 

- Vysávač Bollezzo  3 ks 

- Vysávač tyčový  ETA Milio Li-ion  2 ks 

- Varič  2 ks 

- Varnica  1 ks 

- Skrutkovač AKKU GSB  1 ks 

 

Hudobné nástroje pre hudobný odbor : 

- Flauta Trevor James 31PF-E  2 ks 

- Kombo gitarove MG50CFX  1 ks 

- Notový pult SPMS250  10 ks 

- Notový stojan 12125  5 ks 

- Notový stojan MS3P 

- Stojan na flautu 15230  2 ks 

- Stojan na flautu 15232 2 ks 

- Stojan na saxafón   8 ks 

- Stojan na baryton saxofón  2 ks 

- Alt saxofón YAMAHA YAS-480  2 ks 

- Tenor saxofón ST3103  1 ks 

- Trombón LVmTB 5205  1 ks 

- Trombón WS TB 285 S  2 ks 

- Trombón 700646  1 ks 

- Saxofón Baryton rosedale  2 ks 

- Obal na saxofón barytón  1 ks 

- Basgitara 4-strunová elektrická SIRE MARCUS  1 ks 

- Husle  4/4 slák puzdro  1 ks 

- Husle 4/4 slák puzdro  1 ks 
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- Cajon Gecko obal  1 ks 

- Mikrofón dynamický LCE  1 ks 

- Ozvučenie compact power stand  1 ks 

- Piano digital YAMAHA P-125B  1 ks 

- Mikrofón AKG D7 S  1 ks 

- Bicie súprava  1 ks 

- Reproduktor Bluetooth JBL Flip 5 biely  3 ks 

- Reproduktor Bluetooth JBL Xtreme 2 zelený  2 ks 

- Reproduktor Bluetooth JBL Flip Essentiala  1 ks 

- Flauta priečná YAMAHA YFL 212  1 ks 

 

Využívanie výpočtovej techniky na škole − pripojenie na internet prostredníctvom WIFI je 
k dispozícii v celej budove na prevádzke Jantárová a Irkutská. Na vymenovaných pracoviskách sú 
k dispozícii počítače v triedach HN, a v zborovni aj tlačiarňou. V období dištančného vzdelávania  

tento modul WIFI bol  nedostatočný,  preto sme požiadali o riešenie optického internetu na 
Jantárovej 6, a zároveň n Aténskej 1, kde doteraz vôbec nebol internet zavedený. Vzhľadom na 
časovú a finančnú náročnosť riešenia tohto problému, optický internet je v štádiu riešenia a bude 
aktuálny až budúci školský rok. 

Z hľadiska technického zabezpečenia v zlom technickom stave sú pergoly, vypracovaná je 
projektová dokumentácia na zaradenie do rekonštrukcie. Nutná je taktiež modernizácia soc. 
zariadení v pavilóne „A“. 

 

11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa Príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením školy od rodičov a i. 

1. – 8. mesiac 2020 9. – 12. mesiac 

2020 

1. – 6. mesiac 2021 rok 2020 1. – 6. mesiac 2021 

923 362,49 518 127,51 721 563,- 105 803,32 64 016,21 

 

          

Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od 
zákonných zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb 
a spôsob ich použitia v členení podľa aktivít 

Spolu 

prevádzkové náklady spojené  

s činnosťou školy 

materiálne vybavenie 

potrebné pre školu 

iné fin. prostriedky získané 

podľa osobitných predpisov 
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9. – 12. mesiac 

2020 

1. – 6. mesiac 

2021 

9. – 12. mesiac 

2020 

1. – 6. mesiac 

2021 

9. – 12. mesiac 

2020 

1. – 6. mesiac 

2021 

47 013,69 57 240,70 40 358,73 3 930,52 0 190 438,80 

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy 

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

 

12.1. Mimoriadna situácia vo vyučovacom procese z dôvodu pandémie COVID 19 

Výučba na našej základnej umeleckej škole sa riadi Štátnym vzdelávacím programom 

prispôsobeným individuálnym možnostiam a schopnostiam žiaka. V školskom roku 

2020/2021 sme vyučovali od 26.10.2020 do 3.5.2021 dištančnou formou prostredníctvom 

online programov. Výuka tým bola značne sťažená a nie všetky ciele sa dali dosahovať na 

požadovanej úrovni ako pri prezenčnom vyučovaní. Žiaci zvládli základné teoretické znalosti 

v predmete hudobná náuka, ktorý sa vyučoval cez aplikáciu ZOOM podľa platného rozvrhu. 

Učitelia využívali hudobné ukážky, názorné prezentácie cez Power Point, žiaci si sami 

pripravovali vlastné prezentácie. Na vyučovaní sa využívali pracovné zošity a vlastné učebné 

materiály vytvorené pedagógmi. 

Žiaci nadobudli základné elementárne návyky pri hygiene nástroja, správny postoj, držaní 

nástroja, nasadení a tvorbe tónu. Žiaci  samostatne  nacvičili  skladbu primerane k svojmu 

veku. Nemohli sme vytvárať a zaradiť žiakov do komorných zoskupení -duá, triá, kvartetá, 

žiaci  hrali iba individuálne. Učitelia pre žiakov pripravovali vlastné nahrávky, aby žiaci 

pochopili tempo a výrazové prostriedky pri interpretácii skladby. Motiváciou pre nacvičenie 

skladby bolo zriadenie virtuálnej galérie na stránke školy s prepojením na Youtube, kde žiaci 

mohli zverejniť svoje nahrávky a tak odprezentovať, čo si nacvičili. 

Učitelia uplatňovali metódu demonštrácie napríklad bránicového dýchania, držania nástroja, 

vyludzovania tónu. Takisto využívali metódy sluchovej demonštrácie pri počúvaní 

nahrávaných skladieb a uvedomovaní si prípadných nedostatkov a chýb pri hre. Pri 

upevňovaní zručností sme praktizovali fixačnú metódu na uistenie správnosti dosiahnutých 

vedomostí. 

Ako metódy hodnotenie sme používali slovné povzbudenie a slovnú motiváciu. Ciele, obsah 

a rozsah učebnej látky bol dosiahnutý  v súlade s učebnými potrebami žiaka, pri rešpektovaní 

jeho osobitosti a  uplatnení individuálny prístup. 

Pedagógovia odviedli aj za týchto neštandardných vyučovacích podmienok maximálnu 

pedagogickú prácu, o čom svedčí aj  málo zmenený počet žiakov na škole. Aj samotní žiaci sa 

s online vyučovaním a ďalšími formami vyučovania vyrovnali  veľmi dobre, bavila ich takáto 

forma výuky a  u mnohých sme badali  ešte väčšiu zanietenosť pre štúdium hry na nástrojoch. 
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Vyučovanie na diaľku sme zvládli výborne, upevnili vzťahy: učiteľ – žiak, podporili 

tvorivosť, učenie, originalitu.   

Dňa 30.6.2021 sme uskutočnili verejný absolventský koncert spojený s vyradením 

absolventov a imatrikuláciou žiakov prípravného štúdia a ukončili sme ich štúdium na 

slávnostnej úrovni v reprezentatívnych priestoroch. 

 
JANTÁR - ľudový súbor 

 
Ľudový súbor Jantár pôsobí pri ZUŠ, Jantárová 6, v Košiciach od šk. roku 1992 / 1993. 
Repertoár súboru je - hudba a spev z oblasti ľudovej tvorby: piesne, tance z regiónu východného 
Slovenska a upravované skladby ľudového charakteru. Obsadenie nástrojov: husle, cimbal. 

Vedúci umeleckého telesa:   Mgr.Marián Demeter 

Spolupráca:    Mgr. art. Juraj Helcmanovský  

Zoznam žiakov 

p.č. meno, priezvisko nástroj pedagóg 

1. Martin Kellner husle M. Demeter 

2. Zuzana Kočanová husle J. Illés 

3. Ema Mária Sukovská husle J. Helcmanovský 

4. Miroslava Bačíková husle I.Dzurová 

5. Samuel Jeník husle M. Eliášová 

6. Viktória Pšárová husle M.Demeter 

7. Rút Repovská husle M. Demeter 

8. Natália Kupcová husle M.Demeter 

9. Ema Kvokačková husle M. Eliášová 

10. Krištof Matiaš husle M. Holenda 

11. Richard Sukovský cimbal J. Helcmanovský 

 

Repertoár 

p.č.  

1. Ľudová pieseň – Kapura, kapura 

2. Ľudová pieseň – Čerešenka cenka 

3. Ľudová pieseň - Šaľena ja bula 

4. Ľudová pieseň – Šej, hoj, spivajte divčata 

 

Koncertná činnosť  

p.č. dátum akcia 

1. Online vyučovanie Individuálne online nácviky ľudových piesní 
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Materiálne zabezpečenie telesa v šk. roku 2020/2021:  

Zakúpila sa tlačiareň pre potreby súboru. 

 

Ciele a umelecké plány telesa: 

Príprava starších žiakov ( kolegov ) pre obsadenie nástrojov – kontrabas a viola. 

 

KLASIK BAND 

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

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

Spolupráca:Mgr. A. Tóthová, Mgr.art. R.Iglódy, Bc. O. Szigeti, Mgr. M.Šiffter, M.Csomós, 
T.Tabáček 
 

Zoznam žiakov  

p.č. meno, priezvisko nástroj pedagóg 

1. Daniel Varga flauta M.Samselyová 

2. Vanda Lengyelová flauta M.Samselyová 

3. Terézia Ľašová flauta M.Samselyová 

4. Michal Lukáň flauta M.Samselyová 

5. Nicol Hendrichovská flauta M.Samselyová 

6. Karin Hudáková flauta M.Samselyová 

7. Hana Gregová flauta M.Samselyová 

8. Samuel Kvokačka saxofón J.Samsely 

9. Ema Skoršepová saxofón J.Samsely 

10. Oliver Hudák  saxofón J.Samsely 

11. Bystrík Palko  saxofón  J.Samsely 

12. Marek Matúš Fedor  saxofón J.Samsely 

13. Martin Macík  saxofón M.Csomós 

14. Florián Kučečka  saxofón J.Samsely 

15. Barbora Beňová  saxofón J.Samsely 

16. Nikola Iľašová  saxofón M.Csomós 

17. Richard Csomós  saxofón J.Samsely 

18. Niko Mato  saxofón J.Samsely 

19. Viliam Vojčík  saxofón J.Samsely 
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20. Jakub Ološtiak bicie R.Iglódy 

21. Rudolf Jún el.gitara T.Tabáček 

22. Ema Andelová spev A,Tóthová 

 

Repertoár 

p.č.  

1. Rihana - Rehab 

2. Michael Jackson :Billy Jean  

3. Earth Wind and Fire:September 

4. Darina Rolincová: Čo o mne vieš 

 

Koncertná činnosť  

p.č. dátum akcia 

1. December 2020 Nahrávanie do relácie v Slovenskom rozhlase 

2 
Máj 2021 Dni Európy, Dni mesta Košice – koncert - nahrávanie do 

regionálnej TV – Kulturpark, štúdio Fuga sála 

3 26.6. 2021 Botanická záhrada koncert 

4 Jún 2021 Šengenský poludník – koncert  

 

Materiálne zabezpečenie telesa v šk. roku 2020/2021 

Podľa potrieb dopĺňať stojany, nástroje, a ďalšie podstatné veci pre potreby orchestra. 

 

Ciele a umelecké plány telesa 

Zdokonaľovať sa v hraní v orchestri, nacvičovať nové skladby, koncertovať na verejných 
koncertoch školy, akciách mesta Košice. 

 

AMBER STRING 

Skupina funguje už vyše pätnásť rokov, kde sa vystriedalo mnoho mladých muzikantov 
a spevákov. Nebráni sa žánrovej a nástrojovej pestrosti. Repertoár tvoria prevažne prevzaté 
české, slovenské a zahraničné piesne, občas aj vlastné skladby. 

Vedúci umeleckého telesa:  Ivan Baran Dis.art 

Spolupráca so spev. odd.: Mgr. Andrea Tóthová 

 

Zoznam žiakov 

p.č. meno, priezvisko nástroj pedagóg 

1. Veronika Drenčáková Bass gitara Pavol Strapáč 

2. Juhás Matúš El. Gitara Jozef Pigula 
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3. Kočanová Lára Spev Andrea Tóthová 

4. Alexandra Pástorová Spev Andrea Tóthová 

5. Jonathan Šuk Keyboards Anna Szitásová 

     

Repertoár 

p.č.  

1. Zoe Wees--- Control 

2. Jassie J“ ---- Masterpiece 

3. Celeste --- Stop This Flame 

4. Jassie J“ ---- Price Tag 

5. Lady Gaga --- Always Remember 

6. The Doors ---- Love her Madly 

7. SANSARA --- ( vlastná inštr. skladba) 

8. P. Hamel, Prúdy --- Ja nemám Lásku v malíčku 

 

Koncertná činnosť (vrátane súťaží) 

Celosvetová pandémia ochromila dianie vo všetkých sférach života, ale najviac zasiahla kultúru 
ako takú, do ktorej patrí aj koncertná činnosť. Skupina tak, ako aj ostatní, nemohla koncertovať, 
ani sa zúčastňovať žiadnych podujatí. Plne sa ale zapojila do On-line vyučovania individuálnou 
formou. Skladby som aranžoval, rozpisoval, skenoval a zasielal a potom som ich jednotlivo 
s každým zvlášť nacvičoval. Ku koncu roka skupina vystúpila na tr. Koncerte. 

p.č. dátum akcia 

1. 17.06.2021 Triedny koncert   

 

Materiálne zabezpečenie telesa v šk. roku 2020/2021 

V tomto školskom roku si mala možnosť skupina vylepšiť svoje materiálne zabezpečenie 

o spotrebný artikel, akým sú struny, káble a p.  

Zakúpili sme Cajon, bassgitaru (M. Muller) a stage piano zn Yamaha P 125. 

 

Ciele a umelecké plány telesa: 

Stmeliť a čo najlepšie zohrať nový kolektív, ktorý bude mať opäť nových členov, 

Pripravovať sa na súťaž a verejné vystúpenia. 

 

 

SLÁČIKOVÝ ORCHESTER ZUŠ 

Sláčikový orchester funguje v zložení 1.husle, 2.husle, violončelo a klavír. Hlavným cieľom je 

viesť žiakov tohto orchestra k súborovej resp. komornej hre. Výučba v tomto školskom roku 



 19 

2020/2021 prebiehala prevažne distančne cez aplikáciu ZOOM. Cez túto aplikáciu sme mali 

možnosť skúšať len individuálne každý žiak sám nakoľko sociálna sieť neumožňuje po 

technickej stránke skúšať naraz všetky nástrojové skupiny. Žiaci hrali individuálne party, ktoré ich 

skúšal učiteľ. Aj napriek týmto neobvyklým podmienkam sa nám podarilo zlepšiť technickú 

úroveň hrania partov individuálne u žiakov. 

    

Vedúci súboru: J.Illeš ml. Dis.art 

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

 

Zoznam žiakov 

p.č. meno, priezvisko nástroj pedagóg 

1. Ján Medvec husle M.Demeter 

2. Samuel Kreibik husle M.Demeter 

3. Paula Múdra husle M.Demeter 

4. Michaela Sobinovská husle I.Dzurová 

5. Peter Geci husle I.Dzurová 

6. Lujza Agáta Hedvigová husle I.Dzurová 

7. Ivana Moravská husle Eliášová Milena 

8. Karin Ivančíková husle Eliášová Milena 

9. Natália Tkáčiková husle Eliášová Milena 

10. Július Desiatnik husle Ľ.Gerusová 

11. Karolína Krišková husle Ľ.Gerusová 

12. Richard Sokol husle Ľ.Gerusová 

13. Natália Chalachanová husle M.Holenda 

14. Oliver Križalkovič husle J.Illeš 

15. Zuzana Kočanová husle J.Illeš 

16. Juliana Lacková husle J.Illeš 

17. Matúš Guľa violončelo J.Pelegrinová 

18. Dávid Šak violončelo J.Pelegrinová 

 

Repertoár 

p.č.  

1. A.Piazzolla - Libertango 

2. A.Dvořák - Piesne 

 

Materiálne zabezpečenie telesa v šk. roku 2020/2021 

Nič sa nezakúpilo. 
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Ciele a umelecké plány telesa 

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

 

Všetky odbory ZUŠ Jantárovej prezentovali svoje umelecké výsledky na triednych, školských, 
verejných koncertoch, výstavách, tvorivých dielňach a pod. až do zákazu uskutočňovania 
verejných vystúpení spojených s prevenciou šírenia vírusového ochorenia od 
26.10.2020.V prílohe č. 2 v kalendári aktivít ZUŠ Jantárová pre rok 2020/2021sú uvedené všetky 
akcie školy. 

 

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

Silné stránky: 

• tradícia a história školy,  

• výborná spolupráca a vzájomná komunikácia s oddelením školstva MMK, 

• profesionálna odborná úroveň vyučujúcich a kreativita zamestnancov školy,  

• výborné výsledky žiakov na súťažiach, koncertoch a vystúpeniach,  

• skupinové umelecké telesa Amber String, Klasik Band, sláčikový súbor ZUŠ,  ľudový súbor 
Jantár,školský zbor 

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

• spolupráca a finančná podpora zo strany rodičovského združenia, 

• profesionálny a kvalitný prístup k práci nepedagogických zamestnancov, 

• tvorivé dielne, tematické a triedne koncerty,  

• virtuálna galéria na stránke školy, 

• komunikácia školy cez internet, kreatívne plagáty, 

• aktívna a pohotová webová stránka školy, 

• aktívna a pohotová stránka Facebook, 

• veľký záujem žiakov o štúdium. 

 

Slabé stránky: 

• staršie hudobné nástroje, učebné pomôcky, didaktická technika,  

• slabšia znalosť ovládania IKT u niektorých pedagogických zamestnancov školy,  

• prerušenia štúdia počas školského roku, 

• absencia akordeónového a gitarového súboru, 

• vysoký vekový priemer učiteľského zboru 

 

Príležitosti: 

• výhodná poloha v centre mesta a pekný areál školy,  

• rekonštrukcia školy, nové priestorové možnosti,  

• moderná koncertná sála 

• elokované pracoviská 
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Riziká, hrozby: 

• menší záujem žiakov o niektoré nástroje,  

• veľký počet umeleckých škôl v meste,  

• vysoký vekový priemer učiteľského zboru, 

• zlý technický stav prechodových chodieb, 

• slabá materiálno-technická výbava elokovaných pracovísk 

14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami 

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

Úspešná je spolupráca s referátom kultúry MMK, ktorý každoročne organizuje koncerty v rámci 
projektu „Predstavujeme košické talenty“. Spolupráca s rodičovským združením je na výbornej 
úrovni, čo sa prejavuje na financovaní akcií školy. Najlepší žiaci školy žnú úspechy od súťaží 
regionálnych až po medzinárodné,( viď 7.1 -Úspešnosť v  súťažiach). V tejto činnosti žiakov 
nenahraditeľne podporuje občianske združenie rodičov školy Jantárový štvorlístok. Výborná 
spolupráca a vzájomná komunikácia je s oddelením školstva MMK. Všetkým menovaným patrí 
naše veľké poďakovanie. 
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15. Záver 

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

Veríme, že nasledujúci školský rok 2021/2022 spoločne zvládneme v duchu tradícií školy 
kreatívne a úspešne.  

 

 

Dátum a čas hodnotiacej porady:  

 

 Mgr. art. Ján Samsely 
 riaditeľ školy  
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7. PLÁN PODUJATÍ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 
 
7.1. Akcie, koncerty, súťaže 
 

Dátum názov/ popis miesto zodpovedný 

SEPTEMBER 

13.9 (nedeľa) 
Košický medzinárodný plenér 

výtvarníkov(KB SAX KVARTET) 
Historická radnica Samsely 

20.9. Deň mobility  Samsely 

20.9. (nedeľa) Návšteva štátneho divadla Košice TO 

OKTÓBER 

október 

Návšteva výtvarných galérii so žiakmi 

VO, Prehliadka aktuálnych výstav, 

inštalácií 

Košice VO 

október 
„Úcta k starším“ spoluúčasť žiakov 

pobočky Klatovská na koncerte 
Kultúrny dom – Klatov 

Šedivá, 

Vasilová 

október 
Halloweenská zábava – tematická 

hodina 
Jantárová – tanečná sála TO 

16. - 17.10 Medzinárodná súťaž v hre na husliach Dolný Kubín Dzurová, 

13.10 (utorok) Koncert žiakov HO Irkutská– koncertná sála Pribulová 

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

14.10 (streda) Koncert žiakov HO, LDO Aténska– koncertná sála Gavaľová 

16. - 17.10 

 

CIMBALOVÝ PREŠPOROK 2020 - 

cimbalová Celoslovenská súťaž 

ZUŠ Jozefa Kresánka 

Bratislava 

Helcmanovsk

ý 

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

29.10 -30.10  Jesenne prázdniny 

NOVEMBER 

november 
2D grafika -prednáška k moderným 

technológia D grafika  

ZUŠ Jantárová, výtvarný 

ateliér 
PK VO 

november Slovo bez hraníc MČ Košice mesto Gavaľová 

november 
Festival sakrálneho umenia 2019 účasť 

školského orchestra Klasik Band 
Košice Samsely 

5.11  (štvrtok) Koncert žiakov HO Irkutská – koncertná sála Pigula 

10.11 (utorok) Koncert žiakov HO, TO, LDO Jantárová – koncertná sála Szitasová 

    

11.11 (streda) Koncert žiakov HO, TO, LDO Jantárová – koncertná sála Lacková 
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13.11 (piatok) 
Prehliadka dychových nástrojov phv, 

1.2 z.f 
Jantárová – koncertná sála PK dychy 

16.11(pondelo

k) 
Nástrojová prehliadka Jantárová – koncertná sála PK gitara 

18.11 (streda) Prehrávky na verejný koncert Jantárová – koncertná sála 
Umelecká 

rada 

19.11 (štvrtok) 
Prehliadka dychových nástrojov 3.4 

z.f – 1č. veľké nástroje 
Jantárová – koncertná sála PK dychy 

 20.11 (piatok) Koncert žiakov HO, TO, LDO Jantárová – koncertná sála Illeš 

24.11  

(pondelok) 
Koncert žiakov HO Irkutská – koncertná sála Strapáč 

24.11 (utorok) 
Prehliadka dychových nástrojov 2. 

časť a 2. stup 
Jantárová – koncertná sála PK dychy 

23.11 (streda) Koncert žiakov HO,  LDO Aténska – koncertná sála Sidorová 

26.11 (streda) Verejný koncert Dom umenia HO, VO, 

10.11 (utorok) Koncert žiakov HO,  LDO Aténska – koncertná sála Demeter 

DECEMBER 

december Košické Vianoce – účasť Klasik Band Immaculata Košice  

december Oceňovanie osobností MČ Jazero Malibu  

december Jezerské Vianoce Spišské námestie  

december Vianočný koncert Štátnej filharmónie Dom umenia Farkašová 

december 
Anjelská kapustnica– účasť Klasik 

Band 
Immaculata Košice Samsely 

2.12 (streda) Mikulášsky koncert Aténska – koncertná sála Gavaľová 

3.12 (štvrtok) Mikulášsky koncert Jantárová– koncertná sála Sibertová 

4.12 (piatok) Mikulášsky koncert Jantárová– koncertná sála Havasi 

3.12 (štvrtok) Mikulášsky koncert Irkutská– koncertná sála Bujnovský 

4.12 (piatok) Mikulášsky koncert Irkutská– koncertná sála Tokárská 

14.12 

(pondelok) 
Vianočný koncert Abovská – koncertná sála Bartková 

14.12 

(pondelok) 
Vianočne pásmo pre MŠ Irkutská– koncertná sála Perhačová 

15.12 (utorok) Vianočne pásmo pre MŠ Irkutská– koncertná sála Pribulová 

15.12 (utorok) Vianočne pásmo pre rodičov Irkutská– koncertná sála 
Perhačová, 

Pribulová 

18.12 (piatok) 
Vianočné predstavenie žiakov LDO 

Sedemfarebný kvietok 
Jantárová – divadelná sála Gavaľová 
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23.12 -7.1 vianočné prázdniny 

JANUÁR 

január Triedne koncerty a semináre 
Aténska, Irkutská, 

Jantárová 
 

január Novoročný koncert žiakov  TO  TO 

FEBRUÁR 

1.2 (pondelok) Polročné  prázdniny 

február Štvorručná súťaž klavír Bernolákova  

február Vesmír očami detí – výtvarná súťaž Košice CVČ Domino 
VO 

 

február 

Zahrajme si pre radosť - 7. ročník 

súťažnej prehliadky Prešovského a 

Košického kraja v sólovej hre na 

drevených a plechových dychových 

nástrojoch žiakov ZUŠ 

Cirkevná základná 

umelecká škola sv. 

Mikuláša 

PK dychy 

február 
Mami, oci, tancuj ako ja (otvorená 

hodina) 
Jantárová – tanečná sála TO 

8.2.(pondelok) Koncert žiakov HO, TO, LDO Jantárová – koncertná sála Škvareková 

9.2. (utorok) Koncert žiakov HO Irkutská – koncertná sála Eliašová 

 

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

17.2 (streda) Koncert žiakov HO Aténska – koncertná sála Kuca 

18.2 (štvrtok) Koncert žiakov HO Irkutská – koncertná sála Tóthová 

 24.2 (streda) Koncert žiakov HO, TO, LDO Jantárová – koncertná sála Šoltésová 

22.-26.2 jarné prázdniny 

MAREC 

marec Šaliansky Maťko - súťaž v prednese 

slovenských povestí  

Košice Gavaľová 

marec 
Hviezdoslavov Kubín – súťaž 

v recitácii 

 
Gavaľová 

marec 
Schneiderova Trnava – 19. ročník 

Celoslovenská súťaž 
Trnava  

marec 
Koncert pre deti a mládež SPOZNAJ 

ORCHESTER 
Štátna filharmónia Košice Farkašová 

9.3 (utorok) Koncert žiakov HO Irkutská, koncertná sála Ferko 

10.3 (streda) otvorené hodiny TO Jantárová, tanečná sála 
Haulik, 

Šoltesová 

http://www.salianskymatko.sk/
http://www.salianskymatko.sk/
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11.3. (štvrtok) prehrávky Jantárová, koncertná sála 
Umelecká 

Rada 

15.3 

(pondelok) 

Nástrojová prehliadka PK sláčiky 1. 

a 2. ročník 
Jantárová, koncertná sála Pelegrinová 

16.3 (utorok) 1.  koncert spevákov Jantárová, koncertná sála Jakábová 

16.3 (utorok) Koncert žiakov HO Aténska – koncertná sála Lacková 

17.3 (štvrtok) Koncert žiakov HO Irkutská, koncertná sála Kakarová 

17.3 (streda) 
Nástrojová prehliadka PK sláčiky 

PHV ročník 
Jantárová, koncertná sála Gerusová 

18.3 (piatok) Koncert žiakov HO Jantárová, koncertná sála Baran 

18.3 Etudová  prehliadka Timonová, koncertná sála PK klavír 

22.3 

(pondelok) 

Nástrojová prehliadka PK sláčiky 3. 

ročník 
Jantárová, koncertná sála Holenda 

24.3 (streda) 
Prehliadka dychových nástrojov 3.4 

z.f – 1č. veľké nástroje 
Jantárová – koncertná sála Lacková 

25.3 (štvrtok) Košické talenty Historická radnica, Košice Gavaľová 

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

25.3. ( štvrtok) 
Borákova Prievidza – Celoslovenská 

súťaž v hre na bicích nástrojoch 
Prievidza Iglody 

26.3 (piatok) Riaditeľské voľno – deň učiteľov Dom umenia  

29.3 

(pondelok) 

Prehliadka dychových nástrojov phv, 

1.2 z.f 
Irkutská – koncertná sála Ivaňáková 

29.3,30.3 Fotenie absolventov Jantárová, koncertná sála 
Szigeti 

Tomčáková 

31.3 (streda) 
Prehliadka dychových nástrojov 2. 

časť a 2. stup 
Jantárová – koncertná sála Samselyová 

31.3 (streda) Krajská prehliadka slačikarov Bernolakova PK sláčiky 

APRÍL  

1.4 -6.4 Veľkonočné  prázdniny 

apríl  Deň narcisov – tematický koncert Irkutská, koncertná sála Tóthová 

apríl Deň narcisov – tematický koncert Jantárová, koncertná sála Zoričáková 

apríl 

11. ročník celoslovenskej súťažnej 

prehliadky v sólovej a komornej hre 

na saxofóne 

Stará Ľubovňa PK dychy 

apríl Prehliadka dychových nástrojov Spišská nová ves PK dychy 

12.4. 

(pondelok) 
Prehrávky na jazz koncert Jantárová, koncertná sála 

Umelecká 

ráda 

13.4. (utorok) Knižná besiedka Jantárová, divadelná sala Gavaľová 
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sála 

14.4 (streda) Koncert žiakov HO, TO, LDO Jantárová, koncertná sála Bekecsová 

14.4 (streda) Koncert žiakov HO, LDO Aténska Sidorová 

19.4 

(pondelok) 
Koncert žiakov HO Irkutská, koncertná sála Lipanová 

21.4 (streda) Koncert žiakov HO  Irkutská, koncertná sála Farkašová 

22.4 (štvrtok) Jazz koncert  Gavaľová 

27.4 (utorok) Akordeónový koncert Jantárová, koncertná sála PK akordeón 

28.4 (streda) Gitarová školská súťaž Jantárová, koncertná sála PK gitara 

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

MÁJ 

máj  
Deň matiek – tematický koncert 

žiakov pobočky Klatovská   
Klatovská 

Šedivá, 

Vasilová 

máj 
Spoločný akordeónový koncert ZUŠ 

Košice 
ZUŠ Valaliky PK Akordeón 

máj Celoslovenská súťaž P. Dvorského ZUŚ Bernolákova Košice PK spev  

máj 

Detvianska zlatá struna – 1. ročník 

celoslovenskej súťažnej prehliadky 

v sólovej hre na sláčikové nástroje 

a v komornej hre 

Detva PK sláčiky 

máj 

Moyzesov slávik – Regionálna 

súťažná prehliadka v speve ľudových 

a umelých piesní žiakov ZUŠ 

ZUŠ M. Moyzesa Prešov   

máj 
Vernisáž, koncert žiakov HO – 

Festival ZUŠ 

Alfa v Kasárňach 

Kulturparku 

kolektív ZUŠ 

Jantárová 

máj 

Gelnický kľúč – XVI. Ročník festivalu 

komornej hudby s medzinárodnou 

účasťou 

Základná umelecká škola, 

Gelnica 
 

máj 
Medzinárodný festival akordeonistov 

euromusette & goldentango  
Rajecké Teplice  PK akordeón 

3.5 (pondelok) Školský jazzový koncert Jantárová, koncertná sála Škvareková 

3.5 (pondelok) Výchovné koncerty Irkutská, koncertná sála 

Perháčová, 

Ivaňáková, 

Pribulová 

4.5. (utorok) Deň otvorených dverí pre ZŠ Jantárová podľa rozpisu 

4.5. (utorok) Deň otvorených dverí pre ZŠ Aténska podľa rozpisu 

5.5. (streda) Deň otvorených dverí pre MŠ Jantárová podľa rozpisu 

5.5. (streda) Deň otvorených dverí pre MŠ Aténska podľa rozpisu 
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5.5 (streda) Výchovné koncerty Irkutská, koncertná sála Perháčová, 

Ivaňáková, 

Pribulová 

6.5 (štvrtok) Talentové skúšky Jantárová, Irkutská 

Vedenie 

školy a 

zodpovední 

7.5 (piatok) Talentové skúšky Jantárová, Irkutská 

Vedenie 

školy a 

zodpovední 

7.5 (piatok) 
PREŠOVSKÁ CIMBALOVÁ 

STRUNA Celoslovenská súťaž  
Prešov 

Helcmanovsk

ý 

10.5 

(pondelok) 
Deň matiek – tematický koncert Jantárová, koncertná sála Furmanová 

11.5 (utorok) Predstavenia LDO  Jantárová, divadelná sála Gavaľová 

11.5 (utorok) 
Deň matiek – tematický koncert 

žiakov pobočky Irkutská 
Irkutská, koncertná sála Hrubovčák 

12.5 (streda) 
Deň matiek – tematický koncert 

žiakov pobočky Aténska 
Aténska, koncertná sála Sidorová 

18.5 (streda) 
Záverečné a postupové skúšky         

4.r.1.č., 4.r.2.č., 2.stupeň a ŠPD 
Jantárová , tr. č. 5 PK gitara 

19.5 (streda) Rodinný koncert Jantárová, koncertná sála Pelegrinová 

20.5. (štvrtok) Rodinný koncert Jantárová, koncertná sála Havasi 

24.5 

(pondelok) 

Záverečné a postupové skúšky 4.r.1.č., 

4.r.2.č., 2.stupeň  
Jantárová , tr. č. 2 PK sláčiky 

25.5 (utorok) záverečné skúšky 15 PK Akordeón 

25.5 (utorok) 
Záverečné a postupové skúšky 4.r.1.č., 

4.r.2.č., 2.stupeň 
8 PK spev 

25.,26.5 

(utorok, streda) 

Záverečné a postupové skúšky         

4.r.1.č., 4.r.2.č., 2.stupeň a ŠPD 
Jantárová , tr. č. 20 PK klavír 

26.5(pondelok) 
Záverečné a postupové skúšky 4.r.1.č., 

4.r.2.č., 2.stupeň  
Jantárová , tr. č. 2 PK dychy 

máj - jún do 

26.6.2020 

Triedne koncerty za 2. polrok do 

26.6.2020 

Podľa rozpisu jednotlivých 

tried 

triedni 

učitelia 
 

JÚN 

jún  Koncert starej hudby 
Kostol sv. Antona 

Paduánskeho Hlavná 83 
Tomčáková 
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jún Spev bez hraníc MČ – Košice, staré mesto PK spev 

17.6 (štvrtok) 
ROK VÝTVARNIKA – záverečná 

výstava  spojená s vernisážou 
????? VO, HO 

1.6 (utorok) Koncert ku dňu detí – žiaci PŠ Jantárová, koncertná sála Dzurová 

1.6 (utorok) Koncert ku dňu detí – žiaci PŠ Irkutská, koncertná sála Perhačová 

1.6 (utorok) Koncert ku dňu detí – žiaci PŠ Aténska, koncertná sála Lacková 

2.6 (streda) Prehrávky na absolventsky koncert Jantárová, koncertná sála 
Umelecká 

rada 

2.6 (streda) Koncert ku dňu detí – žiaci PŠ Irkutská, koncertná sála Pigula 

2.6 (streda) Koncert ku dňu detí – žiaci PŠ Abovská Zoričák 

3.6 (štvrtok) Koncert ku dňu detí – žiaci PŠ Jantárová, koncertná sála Samselyová 

8.6 (utorok) Celoslovenská súťaž 
Alfa v Kasárňach 

Kulturparku 

kolektív ZUŠ 

Jantárová 

podľa OZ 

10.6. (štvrtok) Dodatočné talentové skúšky Jantárová, Irkutská podľa rozpisu 

16.6 (streda) Záverečné výstupy žiakov TO  Divadlo Grand 
Haulík, 

Šoltésová 

14.6 (pondelok Záverečný koncert Abovská Bartková 

18.6 (streda) Absolventský koncert Jantárová, koncertná sála  

21.6 (štvrtok) Absolventský koncert Jantárová, koncertná sála  

22.6 (piatok) 

Slávnostný koncert absolventov 

a žiakov PŠ všetkých odborov,  

spojený s výstavou výtvarných prác 

absolventov 

Dom umenia Gavaľová 

 do 26.6.2020 
Triedne koncerty za 2. polrok do 

26.6.2020 

Podľa rozpisu jednotlivých 

tried 

triedni 

učitelia 

 

30.6. (utorok) 

Slávnostný koncert absolventov 

a žiakov PŠ všetkých odborov,  

spojený s výstavou výtvarných prác 

absolventov, Vysvedčenie 

Dom umenia podľa rozpisu 

 

Väčšina plánovaných aktivít školy sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie na 

Slovensku neuskutočnila. 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 
predmetovej komisie AKORDEÓN 
za školský rok 2020/2021 
 

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

zápisníc zo zasadania PK AKORDEÓN v školskom roku 2020/2021 a z aktualizovaných 

informácií, ktoré sa odovzdali do vyhodnocovacej správy. 

 

1. Učitelia: 

 

Predmet Hra na akordeóne vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

✓ p. uč. Sidónia Pavlovičová DiS. art. 

✓ p. uč. Darina Krunková (zastupovanie) 

✓ p. uč. Mgr. Frederika Pöhmová  

✓ p. uč. Ing. Žaneta Steklová, PhD. 

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

✓ p. uč. Mgr. Renáta Bartková, PhD. 

✓ p. uč. Antónia Nagyová  

 

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

 

2. Žiaci: 

 

V akordeónovom oddelení sme mali v septembri šk. roka 2020/2021 44 žiakov.  

Na konci šk. roka 44 žiakov. 

 

Absolventi: 

Lucia Kollárová – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Nagyovej 

Danka Hrebeňáková – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Steklovej 

Tadeáš Hurný – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Steklovej 

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

Timotej Gore – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Súkeníkovej Tokárskej 

Tomáš Géci – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Bartkovej 

Jakub Katana – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Bartkovej 

Bibiána Klasovská – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Bartkovej 

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

Simon Balog – 4.roč./2.č./I. st. – trieda p. uč. Bartkovej 

 

 

Individuálnu formu štúdia HN v tomto školskom roku mali: 

 

Nikola Kubíková – 2.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Súkeníkovej Tokárskej 

Danka Hrebeňáková – 4.roč./1.č./I.st. – trieda p. uč. Steklovej 

Oliver Kohuth – 1.roč./2.č./I.st. – trieda p. uč. (Pavlovičovej) Pöhmovej 

Branko Drančák – 3.roč./2.č./I.st. - trieda p. uč. Nagyovej 

Dominik Rusňák – 1.roč./2.č./I.st. – trieda p. uč Nagyovej 

Filip Jurčo – 2.roč./Špd – trieda p. uč. Bartkovej 
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CORONA   

 

V tomto šk. roku nám epidemiologická situácia priniesla ešte náročnejšie dištančné 

vzdelávanie, ktoré sme realizovali 5 a pol mesiaca. Za takýto dlhý čas, sme si síce vypracovali 

systém vyučovania a využili množstvo nových metód, no je dôležité konštatovať, že osobný 

prístup pri výuke v hre na nástroji nie je možné ničím plnohodnotne nahradiť. Starší žiaci 

disponujú určitým stupňom samostatnosti, preto ich hodiny boli v celku efektívne. Využívali 

sme ich schopnosť nahrávať MP3 a videá. Popasovali sme sa aj s negatívami online spojenia 

a našli optimálne a pestré spôsoby vyučovania. Dištančné vyučovanie prebiehalo 

prostredníctvom aplikácii Zoom, Viber, Skype, WhatsApp, Messenger,... . Pri prípravách sme 

využívali prácu s notačným programom, pracovali s elektronickými dokumentmi v PDF pri 

tvorbe prstokladov, notovali, harmonizovali, skenovali, nahrávali mp3... . V bohatej miere 

prispeli žiaci  nášho oddelenia aj do virtuálnej galérie, ktorá je prístupná na webovej stránke 

školy. Pri vyučovaní najmenších žiakov nám boli veľmi nápomocní rodičia. Pedagógovia 

odviedli počas týchto dlhých mesiacov maximálnu pedagogickú prácu, o čom svedčí stabilný 

počet žiakov na oddelení. Upevnili sme vzťahy: učiteľ – žiak, podporili tvorivosť, učenie, 

rozvoj motorických a hudobných zručností.   

 

3. Koncertná činnosť: 

 

Účasť na ročníkových prehliadkach, seminároch, verejných koncertoch, tematických 

koncertoch a kultúrnych vystúpeniach 

Pedagóg 
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S. Pavlovičová  

F. Pöhmová -zástup 
8 6       

Ž. Steklová 3 3      3 

V. Nagyová 4 2       

V. Súkeníková-Tokárska 16 16      11 

R. Bartková 13 
11 

1 KH 
     3 

 

 

4. Kontrolná činnosť: 

 

V školskom roku 2020/2021 mala PK akordeón porady dovedna 5x v prezenčnej i online 

forme. V rámci porád sa riešila optimalizácia a efektivita najmä dištančného vzdelávania, 

ktoré bolo nosnou časťou celého šk. roka. Všetci členovia zodpovedne pracovali 
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s pedagogickou dokumentáciou ETK. Požadované tlačivá, dokumenty vypisovali a 

odovzdávali načas. 

 

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

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

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

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

karanténneho obdobia.   

 

5. Iná činnosť:  

 

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

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

• Kabinet s rytmickými pomôckami – zodpovedná: p. uč. Súkeníková Tokárska. 

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

 

Všetci členovia PK prispeli max. úsilím a svojou pedagogickou činnosťou k stabilizácii 

žiakov. Aj napriek personálnym zmenám na poste pedagóga, sa podarilo všetkých žiakov 

udržať. Vzhľadom na situáciu, ktorá neumožňovala organizovať tematické a verejné koncerty, 

je logické, že koncertný hudobný vývoj u žiakov stagnoval. V závere šk. roka preto členovia 

PK zvolili ako formu vystúpenia žiakov triedny seminár, s cieľom prirodzene a najmä kľudne 

včleniť žiakov späť do koncertnej prezentácie.  

 

6. Vzdelávanie: 

 

Všetci členovia PK sa venujú štúdiu odbornej akordeónovej metodiky a šk. legislatívy. 

V rámci aktualizačného vzdelávania pedagógovia absolvovali vzdelávanie pod názvom 

„Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia a adaptačného 

vzdelávania.“ P. uč. Nagyová študuje hru na akordeóne na Konzervatóriu, Exnárova Košice 

a pokračuje v odbornom štúdiu na AMU v Banskej Bystrici.  

 

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

 

Slabé stránky PK : tento šk. rok priniesol dlhodobo náročnú formu vyučovania, ktorú 

pedagógovia akordeónového oddelenia zvládli nadštandardne. Nie je dôvod na špecifikáciu 

slabej stránky PK, nakoľko sa žiadna neprejavila. 

 

 

 

Košice 29. 6. 2021 

 

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

Vypracovala: Mgr. Renáta Bartková, PhD. 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 
predmetovej komisie dychové nástroje 
za školský rok 2020/2021 
 

 

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

zápisníc zo zasadania PK dychové nástroje 23.6.2020. v školskom roku 2019/2020  

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

správy. 

 

1. Učitelia: 

 

Predmet  vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

Mgr. art. Monika  Samsečlyová, Mgr.art. Ján Samsely, Michaela Farkašová, Zlatica Lacková 

Dis. Art., Mgr. Janette  Zoričáková, Jozef Zoričák Dis. Art, Mgr. art. Ján Hrubovčák, Mikuláš 

Csomós, Lenka Ivaňáková Dis. Art.  Eduard Iríček 

 

Vedúcou PK  v tomto školskom roku bola  Mgr. art. Monika Samselyová. 

 

2. Žiaci: 

V PK   sme mali k septembri šk. roka 2020/2021  124 žiakov 

Na konci šk. roka bolo 122 žiakov. Na oddelení máme 6 absolventov. Individuálnu formu 

štúdia HN mali 4 žiaci.Kontrahujúci nebol žiadny žiak. 

 

CORONA  

Vyučovanie prebiehalo on line. 

  

3. Koncertná činnosť 

  

Súťaže: Celoslovenskej  súťaže v hre na saxofón v Starej Ľubovni 31.5.2021 ,ktorá prebiehala 

on line sa zúčastnili Mgr. art. Ján Samsely a Mikuláš Csomós.      

Uč. J. Samsely  - zlaté pásmo:   F. E. Kučečka – 1. miesto, B. Palko, S, Kvokačka, O. Hudák, 

N. Mato, B. Beňová /soprán sax/ 

  

Strieborné pásmo:  E. Skoršepová, M. M. Fedor, R. Csomós, B. Beňová /alt sax/ 

Uč. M. Csomós – strieborné pásmo:  M.B. Pešek, M. Macík 

                                              

Účasť na ročníkových prehliadkach, seminároch, verejných koncertoch, tematických 

koncertoch a kultúrnych vystúpeniach 
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Samsely 11 11 žiakov  
24.6. – 11 

žiakov 
  

17.6. 
Botan. 
záhrada, 

30.6. – 4 
žiaci 

 

Samselyová 16 16 žiakov  
8.6 – 16 
žiakov 

    

Lacková 13 10 žiakov  
18.6. – 9 
žiakov 

  
29.6. – 1 

žiak 
 

Hrubovčák 12 11 žiakov  
10.6. – 12 

žiakov 
    

Ivaňáková 13 12 žiakov  
21.6. – 7 
žiakov 

    

Farkašová 13 10 žiakov  
21.6. – 11 

žiakov 
    

Csomós 11 10 žiakov  
24.6. – 11 
žiakov 

    

Zoričák 13 13 žiakov  
17.6. – 15 
žiakov 

  
29.6. – 1 

žiak 
 

Zoričáková 5 5 žiakov  
17.6. – 5 
žiakov 

    

Iríček 6 3 žiaci  
24.6. – 3 

žiaci 
    

 

4. Kontrolná činnosť: 

  

Kontrola TK , plány, školné, prospech, dochádzka - 1. polrok, 2. polrok 

 

 
V školskom roku 2020/2021   
 

5. Iná činnosť:   
Klasik band  - Nahrávanie v Slovenskom rozhlase – relácia v Slov. rozhlase – december, Deň 
Európy – máj, Koncert – Dni mesta Košice – máj,   Šengenský poludník – Tatry, Poprad, mesto 
Košice – jún, Botanická záhrada - jún 
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Silné stránky PK -.  Orchester Klasik band, Kvinteto, zapájanie sa do aktivít mesta Košice, 

Zapájanie sa do súťaži, obnova nástrojového parku 

 

Slabé stránky PK .  Slabé zapájanie žiakov do komornej hry – duá, triá..... 

 

 

 

Košice, 29. 6. 2021                 

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

 

Vypracovala : Mgr. art. Monika Samselyová               
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 
predmetovej komisie gitara, cimbal a bicie nástroje 
za školský rok 2020/2021 
 

 
Vypracované na základe hodnotiacich hárkov, ktoré boli odovzdané vedúcemu PK, na základe 
zápisníc zo zasadania PK Gitara, cimbal a bicie nástroje v školskom roku 2020/2021 
a z aktualizovaných informácií o akciách, ktoré sa uskutočnili do odovzdania vyhodnocovacej 
správy. 

 

1. Učitelia: 

 

Predmet hra na gitare vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

✓ p. uč. E.Kuca DiS.art 

✓ p.uč.  I. Baran DiS.art 

✓ p.uč. P.Strapáč DiS.art 

✓ p.uč. MgA. Václav Mráz DiS.art 

✓ p.uč. J. Pigula DiS.art 

✓ p.uč. T. Tabáček 

 

Predmet hra na bicie nástroje  vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

✓ p. uč. I. Baran DiS.art 

✓ p. uč. Mgr.art  R. Iglódy 

Predmet hra na cimbal vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

✓ p. uč. Mgr.art  J. Helcmanovský 

  

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

 

2. Žiaci: 

 

V PK Gitara, cimbal a bicie nástroje sme mali k septembri šk. roka 2020/2021   114 žiakov.     

Na konci šk. roka  111 žiakov. 

 

Absolventi : 4r.1č. 

                                           Cacara Oskar uč. Iglódy 

                                           Firda Filip uč. Baran 

                                           Fotul Richard uč. Strapáč 

                                           Para Radoslav uč. Helcmanovský 

                                           Boldiš Matej uč. Kuca 

                                           Kokuľa Oliver uč. Kuca 

                                           Lešo Oliver uč. Kuca 

                                           Marko Martin uč. Kuca 

                                           Ňaršanská Stela uč. Kuca 

                                           Ňaršanský Filip uč. Kuca 
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     Kollarčík Kamil uč. Baran 

     Budai Nikola uč. Tabáček 

     Gilla Matúš uč. Pigula 

     Juhás Matúš uč. Pigula 

     Jurko Radoslav uč. Mráz 

     Rakačová Simona uč. Pigula 

     Slávik Ruben uč. Strapáč 

    Vasová Klára uč. Mráz 

 

    Viravec Nicholas Patrick uč. Tabáček 

 

    Žigrayová Alexandra Jasmína uč. Mráz 

Absolventi : 4r.2č.                 

    Gbúrová Barbora: uč. Helcmanovský 

 

Absolventi : II. Stupňa 

    Drenčáková Veronika uč. Strapáč 

 

    Vavreková Kristína uč.Baran 

 
 

3. Vyučovanie počas Corona vírusu od 26.10.2020 do 12.4.2021 

 

Vyučovanie od 26.10.2020 do 12.4.2021 v našom oddelení prebiehalo dištančnou formou cez 

rôzne aplikácie ako napríklad: Zoom, Messenger, Skype, Viber. Všetci členovia PK gitara, 

cimbal a bicie nástroje vyučovali touto formou. Žiaci a rodičia reagovali spokojne na takúto 

formu vyučovania. Nebolo to jednoduché, ale všetci členovia PK sa k tomu postavili 

zodpovedne a nakoniec to všetko zvládli. Niektorí žiaci nahrali videa do virtuálnej galérií  na 

stránke školy  

 

4. Koncertná činnosť: 

 

Účasť na ročníkových prehliadkach, seminároch, verejných koncertoch, tematických 

koncertoch a kultúrnych vystúpeniach 

 

Súťaže:  

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

Prešporok, ktorá sa konala 27.,28. novembra 2020. Všetci zúčastnení žiaci získali zlaté 

pásmo. 
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Ivan Baran DiS.art. 16 0 0 15 0 0 0 0 

Tomáš Tabáček                       7 0 0 5 0 0 0 0 

Mgr.art Juraj 

Helcmanovský 
      11 0 0 11 0 0 1 0 

Mgr.art  Radovan Iglódy 18 0 0 15 0 0 1 0 

Erik Kuca DiS.art. 16 0       0 16 0 0 0 0 

Jozef Pigula DiS.art. 15 0 0 15 0 0 0 0 

MgA. Václav Mráz 15 0 0 7 0 0 0 0 

Pavol Strapáč DiS.art 16 0 0 12 0 0 0 0 

 

 

5. Kontrolná činnosť: 

 

V školskom roku 2020/2021 predmetová komisia zasadala 5- krát, z toho pár krát zasadala 

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

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

školský rok 2020/2021. 

 

Hlavné ciele PK uvedené v pláne práce na školský rok 2020/2021, ktoré boli schválené na 

zasadnutí PK  boli plnené priebežne. 

 

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

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

mesta Košice pozri osobné hodnotenie členov PK. 

 

 

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

vzájomnú hospitačnú činnosť s cieľom výmeny odborných skúseností. 

 

Ciele do ďalšieho obdobia : 

 

Skvalitniť metodiku výučby s individuálnym prístupom k žiakom posunúť ich výkony 

a umelecký rast.  

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

Zúčastňovať sa na súťažiach a pomáhať pri nácviku súborových partov. 
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Naďalej upravovať  prednesové skladby a etudy pre cimbal. Rozpisovať party pre jednotlivé 

nástroje v ľudovom súbore. 

Organizovať bubenícke worshopy a semináre, výchovné koncerty. 

Rozšíriť gitarovú triedu na pobočke Aténska. 

Skvalitniť prácu so žiakmi, komorná hra. 

Prijať, motivovať a udržať žiakov. 

Založiť v šk. roku 2021/22 gitarový súbor. 

Zorganizovať v šk. roku 2021/2022 gitarovú školskú súťaž  

Pripraviť žiakov na verejné koncerty. 

Plniť si svoje povinnosti učiteľa ZUŠ. 

 

 

 

Košice  29 .6. 2021 

  

 

 

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

Vypracoval vedúci PK Erik Kuca DiS.art. 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 
predmetovej komisie PHV a HN  
za školský rok 2020/2021 
 

 
Vypracované na základe zápisníc zo zasadania PK PHV a HN v školskom roku 2020/2021 a z 
aktualizovaných informácií o akciách, ktoré sa uskutočnili do odovzdania vyhodnocovacej správy. 
 

1. Učitelia: 

 

Vedúca predmetovej komisie: Michaela Farkašová 

 

Členovia PK, organizácia učiteľov: 

 

Jantárová 6 : 

PHV B     BcA. Veronika Havasi 

1r./1č.       BcA. Veronika Havasi 

2r./1č.       Michaela Farkašová 

3r./1č.       Michaela Farkašová 

4r./1č.        Mgr. Janette Zoričáková, BcA. Oliver Szigeti 

1r./2č.        Mgr. Janette Zoričáková 

2r./2č.        BcA. Oliver Szigeti 

3r./2č.        Bca. Oliver Szigeti 

ŠPD, starší žiaci :   Mgr. Janette Zoričáková 

 

Irkutská 1 :   Mgr. Daniela Vasilová  

PHV B 

1r./1č.      

2r./1č.      

3r./1č.      

4r./1č      

1r./2č      

2r./2č       

3r./2č   

 

Aténska 1/A :             Jana Sidorová DiS. art. 

PHV B 

1r./1č.      

2r./1č.      

3r./1č.      

4r./1č.      

1r./2č.  

2r./2č. 

 

Abovská  36 :   Eduard Iriček 

PHV B 
1r./1č 

2r./1č 

3r./1č 

4r./1č 
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Klatovská 56:   Mgr.Daniela Vasilová 

2r./1č. 

3r./1č. 

4r./1č. 

 

V mesiaci september 2020 zastupoval učiteľa Eduarda Iričeka na elokovanom pracovisku 

Abovská 36 učiteľ Matúš Gubelíny. 

 

 

Personálne kompetencie : 

 

Pracovné zošity :   Michaela  Farkašová  

Didaktická technika:   Mária Škvareková  DiS.art. 

Knižnica:    Erika Kakarová DiS.art. 

Didaktická technika pre PHV: Ing.Viera Súkeníková – Tokárska DiS.art. 

 

2. Žiaci: 

 

Žiaci s individuálnou formou štúdia HN : 68 

Kontrahujúci žiaci : 2 

Absolventi 1.časti : 80 

Absolventi 2.časti : 46 

Vystupujúci žiaci : 8 

 

CORONA 

 

Od 26.10. 2020 prebiehalo vyučovanie hudobnej náuky dištančnou formou kvôli šíreniu 

vírusového ochorenia Covid – 19. Vyučovanie prebiehalo on line formou cez aplikáciu 

ZOOM.Touto formou vyučoval každý učiteľ hudobnej náuky podľa rozvrhu. Počas tohto 

obdobia sa riadne dodržiavali učebné plány a preberalo sa všetko učivo podľa vyučovacích 

osnov. Počas  dištančného vyučovania učitelia HN vo veľkej miere využívali vlastné 

prezentácie a hudobné ukážky, aby vzbudili u žiakov vyšší záujem aj o takýto spôsob 

vyučovania. Samozrejme aj dištančná forma výučby prináša negatívne stránky. A to : 

prerušovanie výučby kvôli výpadku internetu , technické problémy s mikrofónom a kamerou 

u žiakov,  slabšia dochádzka u žiakov počas on line výučby kvôli tomu, že žiaci nemali 

prístup k internetu, alebo k technickému zariadeniu. Samozrejme absentoval osobný kontakt 

učiteľa so žiakom a to nenahradí žiadny spôsob dištančnej výučby. Učitelia hudobnej náuky 

zvládli toto obdobie veľmi dobre a svojou aktivitou pri vyučovaní zlepšili priebeh on line 

výučby. 

V mesiaci november boli vypracované úlohy pre žiakov hudobnej náuky, ktoré boli 

zverejnené na web stránke našej školy. Tieto úlohy boli zverejnené hlavne pre žiakov s 

individuálnou formou dochádzky a pre žiakov so slabšou dochádzkou. 

V 1. polroku boli žiaci hudobnej náuky boli klasifikovaní slovne : absolvoval.  

V 2. polroku boli žiaci klasifikovaní známkou.  

K prezenčnej forme vyučovania sme sa vrátili 10.5.2021. Od tohto obdobia prebieha riadne 

vyučovanie v priestoroch školy. Učitelia HN pokračujú vo vyučovaní podľa učebných plánov. 

Žiaci sú riadne hodnotení známkou za ústne odpovede, alebo za vypracované testy.  

Učitelia Mgr. Daniela Vasilová a BcA. Oliver Szigeti vypracovali pre žiakov 3. ročníka / 

2.časti záverečné témy na ukončenie svojho štúdia hudobnej náuky. Témy sú zverejnené  na 
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web stránke našej školy. Zverejnené sú aj termíny odovzdania týchto záverečných prác. Žiaci 

3. ročníka / 2.časti vypracujú  testy z hudobnej náuky, aby si učitelia overili ich vedomosti aj 

z tejto oblasti. 

Vypracované záverečné témy budú odovzdané vedúcej PK HN Michaele Farkašovej, ktoré 

budú archivované v našej škole.  

Učitelia HN, ktorí vyučujú žiakov prípravného štúdia - Mgr. Daniela Vasilová, BcA. 

Veronika Havasi a Jana Sidorová DiS art., si so žiakmi nacvičili školskú hymnu, ktorú 

skomponoval učiteľ Mgr. Ján Hrubovčák. Túto hymnu žiaci prípravného štúdia zaspievali na 

verejnom absolventskom koncerte v Dome Umenia 30.6.2021. Bola to slávnostná „ 

imatrikulácia“ pre žiakov prípravného štúdia na záver školského roka 2020/ 2021. 

 

3. Kontrolná činnosť: 

 

Analýzu postrehov a zistených skutočností sme riešili na poradách PK HN, ktoré prebiehali 

on line formou cez aplikáciu ZOOM. Pri vyučovaní HN sme sa snažili o kreatívny priebeh 

vyučovacích hodín. Dbali sme o inováciu a zvýšený záujem žiakov  o vyučovacie hodiny HN.  

Kontrola triednej agendy bola prevedená na každom zasadnutí PK. 

 

4. Iná činnosť: 

 

Od 26.10.2020 do 10.5. 2021 sme vyučovali dištančnou formou. V tomto období nemohli byť 

zrealizované návštevy žiadnych kultúrnych podujatí a koncertov so žiakmi.  

Veríme, že v budúcom školskom roku bude priaznivá situácia a so žiakmi navštívime rôzne 

zaujímavé koncertné podujatia. 

 

Cieľová úloha: 

 

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

prípravného štúdia nacvičili školskú hymnu. Hymnu zaspievali žiaci na verejnom 

absolventskom koncerte v Dome Umenia dňa 30.6.2021.  

 

5.Vzdelávanie: 

 

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov: 

 

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

 

Silné stránky PK : 

− učitelia úspešne zvládajú vekové i vedomostné rozdiely žiakov v jednotlivých 

skupinách 

− novými návrhmi sa snažíme zlepšiť vybavenie tried 

− inovatívnou formou vyučovania vzbudzujeme u žiakov väčší záujem o hodiny HN 

− rýchle prispôsobenie sa on line vyučovaniu cez aplikáciu zoom 

− využívanie rôznych prezentácií a náučných videí , ktoré slúžili ako pomôcka pri on 
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line vyučovaní 

− častým počúvaním vážnej hudby počas vyučovania približujeme žiakom svet hudby, 

hlavne počas dištančného vyučovania, keďže v tomto školskom roku nebolo možné 

navštíviť žiadne kultúrne podujatie alebo koncert 

− zavedenie a používanie elektronickej triednej knihy u všetkých učiteľov 

− pri nácviku zborového vystúpenia žiakov prípravného štúdia aktívna spolupráca s 

členmi nástrojových PK 

 

Slabé stránky PK : 

dobehnúť zameškané učivo,  prevažne so žiakmi, ktorí mali slabú dochádzku počas on line 

vyučovania 

− pri záverečnej klasifikácii žiakov prihliadať na slabšie vedomosti žiakov, kvôli 

vymeškaným hodinám počas on line vyučovania 

−  venovať zvýšenú pozornosť žiakom s individuálnou formou štúdia 

       

 

 

 

Košice 29. 6. 2021 

 

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

                                                                                             Vypracovala: Michaela Farkašová 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 
predmetovej komisie sláčikového oddelenia 
za školský rok 2020/2021 

 

 

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

zápisníc zo zasadania PK sláčikového oddelenia v školskom roku 2020/2021 

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

vyhodnocovacej správy. 

 

1. Učitelia: 

 

Predmet hra na husliach vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

 

✓ p. uč. Mgr. Demeter Marián 

✓ p. uč. Dzurová Iveta Dis.art. 

✓ p. uč. Eliašová Milena Dis.art. 

✓ p. uč. Mgr. Gerusová Ľubov 

✓ p. uč. Mgr.art. Helcmanovský Juraj 

✓ p. uč. Holenda Michal Dis.art.   

✓ p. uč. Illeš Július Dis.art. 

 

 

Predmet hra na violončele vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

✓ p. uč. Pelegrinová Jarmila, Dis. art. 

 

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

 

2. Žiaci: 

 

V PK  sláčikového oddelenia sme mali k septembru šk. roka 2019/2020    89  žiakov 

Na konci šk. roka                    87  žiakov 

 

Absolventi: 

Absolventi 4. ročníka prvej časti I. stupňa                                                                13 žiakov 

Absolventi 4. ročníka druhej časti I. stupňa                                                                5 žiakov 

Počet žiakov v PHV/B                                                                                               11 žiakov 

CORONA 

 

Vzhľadom k  mimoriadnej situácii, ktorá aj tento školský rok zasiahla do vyučovacieho 

procesu, pedagógovia boli v kontakte so svojimi žiakmi v online režime, prebiehal dištančnou 

formou pomocou aplikácií Viber, Zoom, Skype, WhatsApp, používali rôzne vyučovacie 

metódy a pomôcky ako videozáznamy, zvukové nahrávky, skenovanie nôt, nahrávanie 

domácich videí, aplikácie na ladenie hudobných nástrojov a iné. Toto obdobie bolo veľmi 

náročné najmä pre žiakov, ktorí  začínali hru na hudobnom nástroji, a nemali žiadne hráčske 

návyky.  Chcela by som veľmi oceniť kreativitu a tvorivý prístup pedagógov  v tomto 
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náročnom období. Prejavilo sa to malým počtom výstupov na našom oddelení počas 

školského roka. Online výučba prebiehala aj pre žiakov sláčikového súboru. Učitelia boli 

nútení zdokonaliť sa v IKT oblasti, osvojiť si prácu s elektronickou triednou knihou, 

komunikovali medzi sebou a vymieňali si cenné informácie. Vyučovanie na diaľku upevnilo 

vzťahy medzi učiteľom, žiakom a rodičom a podporilo tvorivosť, kreativitu a učenie. 

 

3. Koncertná činnosť: 

 

Súťaže: 

Plánované súťaže, sláčikové prehliadky a akcie školy na tento rok vzhľadom na výnimočnú 

situáciu boli zrušené, alebo presunuté na iní neskorší termín.   

 

 

Účasť na ročníkových prehliadkach, seminároch, verejných koncertoch, tematických 

koncertoch a kultúrnych vystúpeniach 

Pedagóg 
P

o
čet žia

k
o
v
 

v
 tried

e
 

T
ried

n
e sem

in
á
re  

(p
o
čet ú

čin
k

u
jú

cich
) 

T
ried

n
y
 k

o
n

cert       

1
. p

o
lro

k
 

(p
o
čet ú

čin
k

u
jú

cich
) 

T
ried

n
y
  k

o
n

cert       

2
. p

o
lro

k
 

(p
o
čet ú

čin
k

u
jú

cich
) 

R
o
čn

ík
o
v
é 

p
reh

lia
d

k
y
 

(p
o
čet ú

čin
k

u
jú

cich
) 

T
em

a
tick

é k
o
n

cer
ty

 

(p
o
čet ú

čin
k

u
jú

cich
) 

V
ere

jn
é k

o
n

certy
 

(p
o
čet ú

čin
k

u
jú

cich
) 

K
u

ltú
rn

e v
y
stú

p
en

ia
 

v
 rá

m
ci m

esta
, 

v
ý
ch

o
v
n

é k
o
n

certy
 

M. Demeter   14     
12 

seminár 
      

DOD 

Aténsk

a 

I.Dzurová   18     16          

M. Eliašová   17       
 16 

seminár 
       

Ľ. Gerusová   6      6        

J. Helcmanovský   4      3      

DOD 

Aténsk

a 

M. Holenda   6     

 

5semin

ár 

    

J. Illeš   8     

 

7semin

ár 

       

J. Pelegrinová   16      13         
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4. Kontrolná činnosť: 

 

Na  zasadnutiach PK v školskom roku 2020/2021 bola priebežne uskutočňovaná 

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

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

s pedagógmi HN  prebiehala pravidelne počas celého školského roka. 

Hospitácie a konzultácie sme realizovali v rámci oddelenia na záverečných skúškach 

žiakov sláčikového oddelenia, ktoré sa uskutočnili 24.5.2021. Úroveň učebnej látky sme 

prispôsobili k úrovni hry na nástroji daného žiaka, nakoľko väčšiu časť vyučovacieho procesu 

sme učili v online režime. 

  

5. Iná činnosť: 

 

M. Demeter: vedenie sláčikového súboru Jantár, likvidačná komisia 

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

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

J. Illeš: vedenie sláčikového orchestra 

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

v odborovej organizácii 

 

 

Silné stránky PK  

  

Vyučovanie na diaľku upevnilo vzťahy medzi učiteľom, žiakom a rodičom, podporilo 

kreativitu a tvorivosť vo vyučovacom procese o čom svedčí zvyšujúci sa záujem o hru na 

sláčikové nástroje. 

 Online výučba prebiehala aj pre žiakov v sláčikovom súbore. Učitelia boli nútení zdokonaliť 

sa v oblasti IKT, komunikovali medzi sebou v rámci pedagogického zboru, vzájomne si 

vymieňali informácie a zároveň si pomáhali. V mene vedúcej PK sa im chcem za všetku ich 

náročnú prácu poďakovať. 

 

Slabé stránky PK : 

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

Obnova nástrojových a notových kabinetov.  

 

 

 

       

 

Košice  29. 6. 2021  

 

 

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

Vypracovala: Jarmila Pelegrinová, DiS. art. 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 
predmetovej komisie HRA NA KLAVÍRI, KEYBOARDE, ORGANE, 
CIRKEVNÁ A CHRÁMOVÁ HUDBA 
za školský rok 2020/2021 
 

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

zápisníc zo zasadania PK Hra na klavíri v školskom roku 2020/2021  a z aktualizovaných 

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

 

1. Učitelia: 

 

Predmet Hra na klavíri vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

✓ p. uč. Bekecsová Marta 

✓ p. uč. Tomčáková Monika 

✓ p. uč. Furmanová Mária 

✓ p. uč. Gerberyová Slávka 

✓ p. uč. Kakarová Erika 

✓ p. uč. Kropuchová Ľubica 

✓ p. uč. Perháčová Zuzana 

✓ p. uč. Smoradová Iveta 

✓ p. uč. Pribulová Zuzana 

✓ p. uč. Szitásová Anna 

✓ p. uč. Šedivá Marcela 

✓ p. uč. Šiffter Martin 

✓ p. uč. Škvareková Mária 

✓ p. uč. Šlepkovská Katarína 

✓ p. uč. Golecová Silvia 

✓ p. uč. Lipánová Júlia 

✓ p. uč. Sidorová Jana 

✓ p. uč. Trofimovič Vladimír 

✓ p. uč. Súkeníková Tokárska Viera 

✓ p. uč. Vasilová Daniela 

✓ p. uč. Beer František 

✓ p. uč. Bartková Renáta 

✓ p.uč. Bujnovský Marián 

✓ p.uč. Havasi Veronika 

✓ p.uč. Labanc Tomáš 

✓ p.uč. Steklová Žaneta 

✓ p.uč. Szigeti Oliver 

✓ p.uč. Tomi Leonard 

✓ p.uč. Pohmová Frederika 

 

Predmet Hra na organe vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

✓ p. uč. Tomčáková Monika 

 

Predmet  Hra na keyboarde vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

✓ p. uč. Súkeníková Tokárska Viera 

✓ p.uč Steklová Žaneta 

✓ p.uč. Pohmová Frederika 
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Vedúcou PK Hra na klavíri v tomto školskom roku boli p. uč. A. Szitásová a J. Tkáč. 

 

2. Žiaci: 

 

V PK  Hra na klavíri sme mali v septembri šk. roku 2020/2021   309  žiakov 

Na konci šk. roka        306  žiakov 

 

 

 

Individuálnu formu štúdia HN v tomto školskom roku malo 31 žiakov. 

Kontrahujúci žiaci boli v počte 3. 

 

CORONA  Počas pandémie sme fungovali  pomocou internetu s využitím rôznych aplikácií 

najviac vyhovujúcim rodičom. Vyučujúci nášho oddelenia od októbra 2020 do mája 2021 

nastúpili na dištančné vzdelávanie. Väčšina pedagógov zvolilo formu online vyučovania a to 

cez Zoom, Skype, Face time, WhatsApp, Viber, Messenger, Moodle, Teams. Komunikácia 

medzi pedagógmi nášho oddelenia bola výborná. Vypomáhali sme si výmenou a zasielaním 

notového materiálu. Často sme medzi sebou komunikovali o spôsobe a možnostiach 

dištančného vzdelávania. Zhodli sme sa na tom, že nie je v našom záujme zaťažovať žiakov a 

rodičov množstvom domácich úloh, ale prispôsobiť sa ich schopnostiam a viesť k 

samostatnosti. Považovali sme za veľmi podstatné, aby si žiak zachoval dobrý vzťah k 

nástroju. V plnej miere sme sa snažili rešpektovať jeho individualitu. Pravidelne sme 

komunikovali s rodičmi, hlavne v nižších ročníkoch. Musíme skonštatovať, že všetci učitelia, 

žiaci i rodičia sa stali prispôsobivými a flexibilnými.  

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

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

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

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

zapojili do prípravy hymny našej ZUŠ na koncoročnú imatrikuláciu v Dome umenia.  

V epidémii sa dištančnej formy štúdia zúčastnilo 306 žiakov.  

 

3. Súťaže: 

 

Súťaž Virtuoso – v Bratislave 29.6.2021- Norbert Demeter z triedy Slávky Gerberyovej 

Modrý svet očami umenia- december 2020- Viliam Holenda strieborné pásmo z triedy Silvie 

Golecovej 

 

4. Koncertná činnosť: 

 

Účasť na ročníkových prehliadkach, seminároch, verejných koncertoch, tématických 

koncertoch a kultúrnych vystúpeniach 
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Bekecsová Marta 14 0 0 13 0 0 8 0 

Golecová Silvia 6 0 0 5 0 0 0 0 

Steklová Žaneta 2 0 0 2 0 0 0 0 

Szitásová Anna 18 0 0 17 0 0 0 0 

Kakarová Erika 16 0 0 12 0 0 0 0 

Šlepkovská Katarína 17 0 0 15 0 0 0 0 

Smoradová Iveta 15 14 0 0 0 0 14 

DOD 

Aténsk

a 

Šedivá Marcela 18 0 0 18 0 0 0 0 

Perháčová Zuzana 18 0 0 18 0 0 1 0 

Pribulová Zuzana 17 0 0 0 0 0 0 0 

Sidorová Jana 12 12 0 12 0 8 12 0 

Šiffter Martin 8 8 0 8 0 0 9 

Klasik 

B. 

Kulturp

. 

Škvareková Mária 16 15 0 0 0 0 1 1 

Tomčáková Monika 16 0 0 16 0 0 0 0 

Lipánová Júlia 17 0 0 17 0 1 0 0 

Furmanová Mária 16 0 0 16 0 0 0 0 

Gerberyová Slávka 17 15 0 8 0 0 5 0 

Labanc Tomáš 10 0 0 7 0 0 0 0 

Vasilová Daniela 4 4 0 4 0 
5 

online 

PHV 

hymna 
0 

Bujnovský Marián 13 0 0 10 0 0 0 0 
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Havasi Veronika 7 0 0 5 0 0 0 0 

Bartková Renáta 3 0 0 3 0 0 0 0 

Tokárska Súkeníková 

Viera 
1 0 0 1 0 0 0 0 

Trofimovič Vladimír 1 0 0 0 0 0 0 0 

Beer František 
korepet

. 
       

Stigeti Oliver 10 0 0 10 0 0 0 0 

Tomi Leonard 7 0 0 5 0 0 0 0 

Pohmová Frederika 7 0 0 7 0 0 0 0 

 

5. Kontrolná činnosť: 

 

V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnila kontrola triednej agendy v septembri. Bola 

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

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

sme realizovali v rámci pripojenia sa do online hodiny.  

 

6. Iná činnosť:  

 

Z dôvodu pandemickej situácie sme notový materiál využívali  v elektronickej podobe, 

preposielaním, upravovaním, scanovaním. Učebný materiál sme nahrávali a preposielali 

žiakom pomocou aplikácií. 

 

7. Vzdelávanie: 

 

Všetci členovia PK sa zúčastnili aktualizačného vzdelávania na pedagogickej  

porade 27.05. 2021 

 

Silné stránky PK : 
 

vysoká úroveň výchovno- vzdelávacieho procesu 

väčšia miera samostatnosti u žiakov 

vysoká flexibilíta vo vypracovávaní úloh medzi učiteľom a žiakom 

väčšia sústredenosť zo strany žiakov 

rýchle prispôsobenie sa pedagógov k danej situácii 

vysoká a kvalitná úroveň korepetítorov 

dobrá spolupráca s inými oddeleniami 

výborná spolupráca s rodičmi 
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Slabé stránky PK  

 

počas pandémie časté výpadky internetového pripojenia 

vzhľadom k permanentnému používaniu ETK zabezpečiť vybavenie tried s príslušnou 

technikou 

 

Návrh na vylepšenie výchovno – vzdelávacieho procesu PK a školy: 

spolupráca s konzervatóriami v Košiciach 

Podpora rodičov vo flexibilnom využití rôznorodých aplikácií. 

 

 

 

 

 

 

 

Košice  29. 06. 2021 

   

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

                                                   Vypracovali: A. Szitásová, DiS .art. a PaedDr. J. Tkáč 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 
predmetovej komisie SPEV, HLASOVÁ VÝCHOVA 
za školský rok 2020/2021 
 

 

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

zápisníc zo zasadania PK Spev, hlasová výchova v školskom roku 2020/2021  

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

správy. 

 

1. Učitelia: 

Predmet Spev, hlasová výchova vyučovali v šk. roku 2020/2021 učitelia: 

                         p. uč. Mgr. Mária Jakabová DiS.art. 

                         p.uč. BcA. Veronika Havasi 

                         p. uč. Michaela Sibertová Dis.art. 

                         p.uč. Mgr. Andrea Tóthová 

                         p. uč. Nikola Šoltésová Dis.art. - PN (zástup p.uč. Tatiana Lesáková) 

Predmet Komorný spev vyučovali v šk. roku 2020/2021 učitelia: 

                         p. uč. Mgr. Mária Jakabová DiS.art. 

                         p. uč. Michaela Sibertová Dis.art. 

Predmet Zborový spev vyučovali v šk. roku 2020/2021 učitelia: 

                         p.uč. BcA. Veronika Havasi 

Vedúcou PK Spev v tomto školskom roku bola p. uč. Mgr. Mária Jakabová DiS.art. 

 

Korepetítori na oddelení: M. Tomčáková, J. Lipánová, T. Labanc,  M. Šiffter, V. Trofimovič 

 

2. Žiaci: 

V speváckom oddelení  sme mali v septembri šk. roka 2020/2021 62 žiakov.   

Na konci šk. roka 59 žiakov. 

 

Absolventi: 

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

Simona Pirová – trieda p. uč. Jakabovej 

Melánia Kondášová – trieda p. uč. Tóthovej 

Sofia Tirpáková - trieda p. uč. Tóthovej 
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Absolventi 4. ročníka II. stupňa: 2 žiaci 

      Ema Andelová - trieda p. uč. Tóthovej 

      Lucia Jergová - trieda p. uč. Sibertovej 

 

Absolventi ŠPD: 1 žiak 

      Mária Štieberová  - trieda p. uč. Jakabovej 

 

Počet žiakov v PŠ: 3 žiaci 

Individuálnu formu štúdia HN v tomto školskom roku mali 5 žiaci: 

      Kamila Hedvigová, 3.roč./1.č./I.st. - trieda p. uč. Jakabovej 

      Miroslava Horváthová, 1.roč./1.č./I.st. - trieda p. uč. Jakabovej 

      Viktória Ružičková, 2.roč./II.st. - trieda p. uč. Jakabovej 

      Klára Juhásová, 1.roč./PŠ2 - trieda p. uč. Tóthovej 

      Sofia Vargová, 2.roč./II.st. - trieda p. uč. Tóthovej 

CORONA 

 

Po necelých dvoch mesiacoch prezenčnej formy vyučovania sme prešli na formu dištančnú, 

ktorá priamy kontakt so žiakom nikdy nenahradí. Napriek tomu sa pedagógovia speváckeho 

oddelenia počas lockdownu pohotovo zhostili online vyučovania prostredníctvom aplikácií 

Messenger, Whatsapp, Viber, Zoom... Vzájomná spolupráca medzi pedagógmi, žiakmi 

a rodičmi  bola výborná. Pozitívne hodnotím aj spoluprácu s korepetítormi, ktorí nahrávali 

žiakom podklady k piesňam. Ochota, trpezlivosť a tvorivý prístup pedagógov vzbudili veľký 

záujem u žiakov o nahrávanie videí a ich následné publikovanie  vo virtuálnej galérii, ktorá je 

prístupná na webovej stránke školy. 

 

3. Koncertná činnosť 

Účasť na ročníkových prehliadkach, seminároch, verejných koncertoch, tematických 

koncertoch a kultúrnych vystúpeniach 



 56 

Pedagóg 

P
o

čet žia
k

o
v

 v
 tried

e 

T
ried

n
y

 sem
in

á
r       

2
. p

o
lro

k
 

(p
o

čet ú
čin

k
u

jú
cich

) 

T
ried

n
y

  k
o

n
cert       

2
. p

o
lro

k
 

(p
o

čet ú
čin

k
u

jú
cich

) 

T
em

a
tick

é k
o

n
certy

 –
 

v
irtu

á
ln

a
 g

a
léria

 
(p

o
čet ú

čin
k

u
jú

cich
) 

P
reh

rá
v

k
y
 n

a
 v

erejn
é 

k
o

n
certy

 
(p

o
čet ú

čin
k

u
jú

cich
) 

V
erejn

é k
o

n
certy

 
(p

o
čet ú

čin
k

u
jú

cich
) 

K
u

ltú
rn

e v
y

stú
p

en
ia

 v
 

rá
m

ci m
esta

, 

v
ý

ch
o

v
n

é k
o

n
certy

 

M. Jakabová 14 - 11 2 - - - 

V. Havasi 6 - 1 4 - - - 

M. Sibertová 14 14 - 13 1 - - 

A.Tóthová 20 - 18 5 1 1 1 

N. Šoltésová (zástup T. 

Lesáková) 
5 - 4 - - - - 

 

 

4. Kontrolná činnosť: 

V školskom roku 2020/2021 bola kontrola triednej agendy uskutočňovaná priebežne pri 

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

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

individualitu žiaka, jeho spevácke schopnosti a vkus a zároveň prispôsobené možnostiam 

online vyučovania počas lockdownu. 

 

5. Iná činnosť:  

•  Notový archív -  zodpovedná: p. uč. Jakabová   

•  Komorný spev – p. uč. Jakabová, p. uč. Sibertová 

•  Zborový spev - p. uč. Havasi 

• Dlhoročná spolupráca s popovou kapelou školy Amber String a dychovým orchestrom 

Klasik Band - p. uč. Tóthová  

- 7.12. 2020  sa zúčastnili  nahrávania  CD v štúdiu Slovenského rozhlasu s 

orchestrom Klasik Band  5 žiaci  z triedy p.uč. Tóthovej 

•  Spolupráca na talentových skúškach – p. uč. Havasi, p. uč. Jakabová, p. uč. Tóthová 
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•  Príprava na Celomestskú spevácku súťaž Spev bez hraníc, plánovaná  21.6. 2021, Košice  - 

z pandemických dôvodov presunutá na mesiac október. Na súťaž boli pripravení a prihlásení: 

1 žiak  z triedy p.uč. Jakabovej, 3 žiaci z triedy p. uč. Sibertovej, 2 žiaci z tr. p.uč. Tóthovej. 

 

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

pedagógov, originalita a  kreativita pedagógov 

 

Slabé stránky PK - slabý záujem o klasický spev, hlučnosť v triedach spôsobená 

nedokonalým odhlučnením 

 

 

 

Košice,  29. 6. 2021 

 

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

Vypracovala: Mgr. Mária Jakabová, DiS. art. 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI 
predmetovej komisie VO, TO, LDO 
za školský rok 2020/2021 

 

 

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

zápisníc zo zasadania PK VO, TO, LDO v školskom roku 2020/2021  a z aktualizovaných 

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

 

1. Učitelia: 

 

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

prípravná výtvarná výchova vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

✓ p. uč. Mgr. art. Martin Iľaš 

✓ p. uč. Mgr. art. Mária Tokárová 

✓ p.uč. Mgr. Katarína Bobková 

✓ p. uč. Mgr. Beáta Fedorová 

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

príprava vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

✓ p. uč. Silvia Haulik DiS. art. 

✓ p. uč. Nikola Šoltésová DiS. art. /PN/ 

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

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

príprava vyučovali v šk. roku 2020/2021  učitelia:  

✓ p. uč. Paulína Gavaľová 

Vedúcou PK  v tomto školskom roku bola Mgr. Beáta Fedorová 

 

 

2. Žiaci: 

 

V PK  VO. TO. LDO sme mali v septembri 2020   260 žiakov.  

Na konci šk. roka 245   žiakov. 

 

 

 

Počet žiakov v školskom roku 2020/2021 

 I. polrok II. polrok 

TO 42 42 

VO 179 172 

LDO 39 31 

Spolu 260 245 
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Absolventi VO 

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

p.uč. Martin 

Iľaš 

Margaréta Šipošová 

Laura Naďová 

Matúš Mitro 

Lea Naďová 

Simona 

Chachaľáková 

Vanessa Ižariková 

Liliya Stulkivska 

 

   

p.uč.Katarína 

Bobková 

Nela Klobošičová 

Alexander Béreš 

Anna Kundráčová 

Patrícia Knapová 

Sára Pohlová 

Michaela 

Stupavská 

Daniela Suchá 

Patrícia 

Hudecová 
 

p.uč.Beáta 

Fedorová 

 

Ela Balcová 

Loriána Popovičová 

 

Lujza Macková 

Barbora 

Packaňová 

Eva Sitárová 

Laura Sopoligová 

Patrícia Zeťáková 

 Marek Grega 

 

Absolventi TO 

    4.r./1.č./I.st.  4.r./2.č./I.st. 

p.uč. Danka Floriánová  

 

 

Veronika Vinarčíková 

 

p. uč. Silvia Haulik Lenka Majerčáková  

 

Absolventi LDO 

    4.r./1.č./I.st. 

p.uč.Paulína Gavaľová 
Michal Ficzeri 

Bianka Hujdušová 

Sára Etela Modraková 
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CORONA   

 

Charakteristika dištančného vyučovania  

 

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

 

 

 

Martin Iľaš 

VO 

Komunikácia cez mobil: Snapchat, Wiber 

Komunikácia cez internet: ap.ZOOM 

Priebežná kontrola a korektúra zadanej úlohy, respektíve odobrenie a 

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

vyučovanie. Zasielanie doplňujúcej úlohy žiakom (dokončovanie prác) 

Výber žiackych prác prezentujem vo virtuálnej galérii školy 

 

Mária 

Tokárová VO 

Dištančne 

• aplikácia ZOOM 

• príprava témy 

• odprezentovanie 

• diskusia 

• zadanie termínu odovzdania úlohy 

 

 

 

Katarína 

Bobková VO 

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

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

aj individuálne hodiny. Žiakom a rodičom rozposielam zadania na mail 

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

dostávam fotografie prác, na základe ktorých ich usmerňujem . Menšie 

deti a ich rodičia so mnou komunikujú pravidelne a tak isto sa aj pripájajú 

na hodiny, starší žiaci mi píšu sporadicky. Výber žiackych prác sa 

prezentuje vo virtuálnej galérii školy 

 

Beáta 

Fedorová    

VO 

On-line vyučovanie prebieha cez ap. ZOOM a prostredníctvom 

elektronickej komunikácie. Prostredníctvom sociálnych sieti – motivácia 

obrazovou prílohou, odporúčanými videami. Pripravujem pracovné listy 

určené k opakovaniu cvičení a vypracovaniu nových tém s použitím 

názornej ukážky a slovného popisu, usmernenia práce, listy sú 

elektronicky odosielané každému žiakovi. Žiak si vytvára archív prác. 

Výber žiackych prác prezentujem vo virtuálnej galérii školy 

 

Silvia Haulik 

TO 

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

zadávaním rôznych zostáv cvikov, krátkych tanečných etúd, vlastná 

choreografia na danú tému alebo hudbu /rozdelených podľa jednotlivých 

skupín/ 

Nikola Šoltés 

TO 

Zastupuje: 

Danka 

Floriánová 

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

zadávanie dištančných úloh, opakovanie a upevňovanie prebranej učebnej 

látky, záver 

Paulína 

Gavaľová 

LDO 

Vyučovanie prebieha v poriadku bez akýchkoľvek komplikácii, všetci 

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

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

.  

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

 

VO  

 

Meno žiaka, vek umiestnenie veková kat. meno 

učiteľa 

Názov súťaže, 

miesto 

Karin  Dragonová,  

9 rokov 

1. miesto I. kategória Mgr. Beáta 

Fedorová 

 

 

 

on-line súťaž 

„Poštová známka“ 

ZUŠ Jantárová 6, 

Košice 

Sarah Kmecová, 

 6 rokov 

2. miesto I. kategória Mgr. 

Katarína 

Bobková 

Naďa Lazarovská, 

9 rokov  

3. miesto I. kategória Mgr. art. 

Martin Iľaš 

Gréta Altmanová, 

11 rokov 

1. miesto II. kategória Mgr. art. 

Martin Iľaš 

Mya Rabadová, 

11 rokov 

2. miesto II. kategória Mgr. 

Katarína 

Bobková 

Jakub Gurbáľ, 

11 rokov 

3. miesto II. kategória Mgr. art. 

Martin Iľaš 

Katarína Levická 1. miesto III. kategória Mgr. Beáta 

Fedorová 

Loriána Popovičová 2. miesto III. kategória Mgr. Beáta 

Fedorová 

 

 

 Žiaci prijatí na SŠ 

s umeleckým zameraním 
Meno učiteľa Názov školy Mesto 

1. Zora Mária Marcinová Mgr. Beáta 

Fedorová 

TUKE, katedra 

dizajnu 

Košice 

  
 

 

✓ Výstava absolventských prác v Dome umenia v Košiciach 30.6.2021 

✓ Virtuálna galéria ZUŠ Jantárová XI.,XII./2020, I.,II.,III.,IV/2021 
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4. Kontrolná činnosť: 

 

V školskom roku 2020/2021  dokončilo štúdium vo VO 172 žiakov, v TO 42 žiakov a v LDO 

31 žiakov,v triede B. Fedorovej 77 žiakov, v triede K. Bobkovej  55 žiakov, v triede M. Iľaša 

27 žiakov, a u M. Tokárovej 13 žiakov. 

V TO v triede S. Haulik 16 a v triede N. Śoltésovej / zastupuje Danka Floriánová 26 žiakov. 

V LDO doštudovalo 31 žiakov z triedy P. Gavaľovej 

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

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

neboli zistené vážne problémy. Celkovo hodnotenie  nadobudnutých schopností a zručností 

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

u pani hospodárky Jurkovej. 

 

5. Iná činnosť:  

 

Medziodborová spolupráca – výroba papierových klobúkov na slávnostnú imatrikuláciu 

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

VO, TO, LDO na imatrikuláciu, galéria absolventov v priestoroch ZUŠ Jantárová 

 

6. Vzdelávanie: 

 

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

tvorivá interpretácia výtvarného diela,  streetpainting, bodypainting, fotografia. 

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

- ukážky diel známych umelcov (internet) 

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

- prezentácie 

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

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

divadelných a hudobných predstavení  

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

pracovného poriadku, didaktiky výtvarnej výchovy 

 

Silné stránky PK : 

 

Výborná spolupráca vedenia ZUŠ p. riaditeľa Mgr .art. Jána Samselyho, p. zástupkyne Mgr. 

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

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

fungovania štyroch odborov ZUŠ, dostatočný priestor na vkusnú realizáciu – vlastný čistý 

výtvarný štýl, dlhoročné výborné výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, záujem žiakov 

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

realizácia absolventov a bývalých žiakov VO – vybudovanie dobrého mena TO,VO, LDO 

 

Slabé stránky PK : Materiálne vybavenie.   

 

 

Košice  29. 6. 2021                                                             

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

                                                                                   Vypracovala: Mgr. Beáta Fedorová 


