Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta v Bratislave
za školský rok 2013/2014

I. Základné informácie o škole
a) Identifikačné údaje
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1
Názov školy: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta
Adresa: Panenská 11, 811 03 Bratislava
Kontakty:
tel.: 02/5441 5552
fax: 02/5441 4661
www.zusruppeldta.eu
e-mail: zus.ruppeldta@gmail.com, zus@zusruppeldta.eu
b)Vedúci zamestnanci školy
Meno riaditeľa: Mgr. art. Alexandra Pažická
Volebné obdobie: 15. 3. 2014 – 14. 3. 2019
Ďalší vedúci zamestnanci školy/školského zariadenia s určením ich funkcie:
Mgr. Miroslava Paulová , zástupca riaditeľa
hospodársko-správna činnosť, pedagogické povinnosti podľa zvereného úseku
Mgr. Martina Zaťková, zástupca riaditeľa
umelecká a koncertná činnosť, pedagogické povinnosti podľa zvereného úseku
c) Údaje o rade školy
Členovia Rady školy v školskom roku 2013/2014:
Mgr. Anna Dojčanová, (predsedníčka, zástupca rodičov)
MgA. Milena Fejérová, podpredsedníčka, (zástupca zriaďovateľa)
Ing. Jana Belayová, (zástupca rodičov)
Ing. Marianna Vidová, (zástupca rodičov)
PhDr. Martina Slezáková, (zástupca rodičov)
Mgr. Elena Poláková, (zástupca zriaďovateľa)
MUDr. Halka Ležovičová, (zástupca zriaďovateľa)
Mgr. Sven Šovčík, (zástupca zriaďovateľa)
Mgr. Dana Rychlová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy)
Daniela Bogaczová, (zástupca pedagogických zamestnancov školy)
Soňa Vašinová, (zástupca nepedagogických zamestnancov školy)
Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2013/2014:
Termíny: 8. 10. 2013, 12. 2. 2014, 23. 6. 2014
Základné témy rokovaní:
počty prijímaných žiakov, prerokovanie školského vzdelávacieho programu pre 2. ročník
druhej časti prvého stupňa, návrh rozpočtu, správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach, správa o výsledkoch hospodárenia školy, koncepčný zámer
rozvoja školy a jeho vyhodnotenie, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-
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technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, informácia o výsledku následnej
finančnej kontroly a kontroly Štátnej školskej inšpekcie, umelecké aktivity školy
a prezentácia školy na verejnosti, súčasný stav projektu využitia budovy na Panenskej
ul. č. 11.
d) Iné poradné orgány riaditeľa školy
Poradné orgány riaditeľa školy sú pedagogická rada, umelecká rada a predmetové komisie
Pedagogická rada je poradným a iniciatívnym orgánom v pedagogicko – organizačných
otázkach, členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Zasadnutia pedagogickej rady sa
uskutočnili v termínoch 11. 9. 2013, 27. 11. 2013, 22. 1. 2014, 16.4. 2014, 18. 6. 2014, 25. 6.
2014, 25. 8. 2014.
Umelecká rada je poradným a iniciatívnym orgánom v otázkach umeleckého vzdelávania
žiakov, členmi sú zástupcovia riaditeľa, vedúci predmetových komisií a vedúci detašovaného
pracoviska. Zasadnutia umeleckej rady sa uskutočnili v termínoch 11. 9. 2013, 27. 11. 2013,
22. 1. 2014, 16. 4. 2014.
Predmetová komisia rieši odborno-metodické problémy vyučovania v jednotlivých
umeleckých predmetoch. Vedením predmetovej komisie poveruje riaditeľ školy vybraného
učiteľa na základe odporúčania členov príslušnej predmetovej komisie, ktorý spĺňa
podmienky odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti. Vedúci PK vypracúva plán
činnosti predmetových komisií každoročne. Zasadnutia jednotlivých PK sa uskutočnili
v termínoch: 11. 9. 2013, 27. 11. 2013, 22. 1. 2014, 16. 4. 2014, 18. 6. 2014 (PK klávesových
nástrojov), 3. 9. 2013, 17. 10. 2013, 17.4.2014, 17. 6. 2014 (PK strunových nástrojov),
4. 9. 2013, 27. 11. 2013, 15. 4. 2014, 18. 6. 2014 (PK dychových nástrojov), 27. 11. 2013,
22. 1. 2014, 17. 4 2014, 17. 6. 2014 (PK spevu), 3. 9. 2013, 25. 11. 2013, 21. 1. 2014, 5. 6.
2014 (PK hudobnej náuky).

II. Údaje o žiakoch školy
Počty absolventov a počty nových žiakov ZUŠ sú uvedené v príslušnej tabuľke (pozri
prílohu č. 1).
b) Výsledky hodnotenia a klasifikácie (pre ZUŠ)
Vo všetkých oddeleniach prebiehajú v druhom polroku školského roka ročníkové prehrávky,
na ktorých sa povinne zúčastňujú všetci žiaci školy. Vyrovnáva sa tým úroveň v jednotlivých
triedach, v jednotlivých predmetových komisiách sa spoločne riešia odborné problémy.
Absolventi všetkých oddelení, žiaci 4. ročníka 1. časti I. stupňa, žiaci s rozšíreným
vyučovaním, kontrahujúci žiaci prechádzajú komisionálnymi skúškami, ktoré sú zachytené
v protokoloch.
Súhrnná klasifikácia a hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch sa spravidla uskutočňuje
na konci prvého a druhého polroka v školskom roku. Pri určovaní stupňa prospechu
v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita vedomostí
a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci klasifikačného obdobia. Prípadné problémy
z jednotlivých predmetových komisií sa riešia na klasifikačných poradách v prvom a druhom
polroku (pozri prílohu č. 2).
c) Novozaložené (zrušené) študijné odbory a učebné odbory a ich zameranie
(novozaložené oddelenia, záujmové útvary) školskom roku 2013/2014:
V školskom roku 2013/2014 neboli založené ani zrušené žiadne študijné odbory.
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III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy
Počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy sú uvedené v príslušnej tabuľke
(pozri prílohu č. 1).
Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (PZ) k 15.09.2013:
V školskom roku 2013/2014 mala škola vyhovujúci, dostatočný stav pedagogických
zamestnancov. Pohyb ich počtu počas roka bol zanedbateľný, k 15. 4. 2014 bol rozviazaný
pracovný pomer s jedným PZ na vlastnú žiadosť. V porovnaní s minulým školským rokom
2012/2013 bol stav PZ nižší o 2 osoby, ich úväzky boli pokryté navýšením skrátených
úväzkov PZ na trvalý pracovný pomer.
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ:
Na škole sú splnené personálne podmienky v zmysle 100 % kvalifikovanosti pedagogických
zamestnancov. Odbornosť vyučovania je na veľmi dobrej úrovni.
Prioritnou úlohou ZUŠ je vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický a odborný
zamestnanec mal záujem sa neustále vzdelávať a zdokonaľovať sa.
Hlavnými znakmi práce vzdelaných PZ sú: motivácia, iniciatíva, samostatnosť, aktivita,
kritické postoje, spätná väzba, tvorivosť, zodpovednosť za výsledky.
Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ:
Počty pedagogických učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania sú uvedené v príslušnej tabuľke
(pozri prílohu č. 1).
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov má vplyv na celkovú úroveň kvality
výchovno-vzdelávacieho procesu. Vedenie ZUŠ kladie dôraz i na túto zložku vzdelávania
pedagogických pracovníkov.
Okrem uvedených foriem vzdelávania v tabuľke v prílohe č. 1 sa pedagogickí zamestnanci
zúčastňujú odborných školení a seminárov:
Oddelenie klávesových nástrojov:
18. 2. 2014 Majstrovský interpretačný kurz klavírnej hry, Komárno, účastníci: Mgr. Viktória
Kobelová, Mgr. art. Monika Nagyová, Mgr. art. Alexandra Pažická, aktívny účastník: Hana
Mišťúriková,
12. – 13. 4. 2014 Seminár prof. I. Klánského: Technika klavírnej hry ako prostriedok
umeleckého vyjadrenia, Dobřichovice (ČR), účastníci: Mgr. Dana Rychlová, Mgr. art. Zuzana
Zamborská, PhD.,
25. - 27. 8. 2014 Letné semináre učiteľov hry na klavíri EPTA, účastníci: Mgr. art. Mária
Blesáková, Mgr. Magdaléna Šperkerová, Mgr. Anna Borošová, Olívia Cvečková, Mgr. art.
Monika Nagyová, Mgr. art. Veronika Kissová, Klára Bokesová, Mgr. art. Eduard Lenner,
Mgr. art. Juliana Tišťanová, aktívny účastník: Paulína Slivková - žiačka z triedy Mgr. art.
Márii Blesákovej.
Oddelenie dychových nástrojov:
17. -18. 1. 2014 Odborný seminár a majstrovský kurz v hre na priečnej flaute organizovaný
občianskym združením Flautiáda – Kaspar Zehnder a Ani Oltean (Švajčiarsko), účastníci:
Anna Cibulková, Michaela Nováková, Mgr. art. Eva Uličná,
21. 6. 2014 XV. Stretnutie mladých klarinetistov a saxofonistov (prednášky a semináre),
účastník: prof. Alexander Stepanov, CSc.
Oddelenie strunových nástrojov:
5. 12. 2013 Majstrovské kurzy J. Rachlina, Národná rada, účastníci: Daniela Bogaczová, Mgr.
Darina Maršovská, aktívny účastník: Ferdinand Slezák – žiak z triedy Daniely Bogaczovej.
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Oddelenie hudobnej náuky:
18. 2. 2014 Workshop HN detí v prípravnom štúdiu, ZUŠ J. Kowalského Bratislava,
účastníci: Mgr. Viktória Kobelová, Mgr. Miroslava Paulová.
Mimoriadne ocenenia PZ ZUŠ:
V školskom roku 2013/2014 nebolo udelené PZ ZUŠ mimoriadne ocenenie.
Mimoriadna reprezentácia PZ ZUŠ na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach:
Pedagógovia školy sú pozývaní ako členovia porôt i ako prednášajúci na semináre
a workshopy.
13. 11. 2013 Mgr. art. Peter Pažický – lektor workshopu, účastníci z troch regiónov
28. – 30. 11. 2013 Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD, - člen poroty na Medzinárodnej speváckej
súťaži Olomouc,
3. 12. 2013 Mgr. art. Peter Pažický - člen poroty regionálnej súťaže Dni Miloša Ruppeldta
6. 5. 2014 Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD, - člen poroty Slávik Slovenska – okresné kolo,
Bratislava,
21. 6. 2014 prof. Alexander Stepanov, CSc., lektor - XV. stretnutie mladých klarinetistov
a saxofonistov.

IV. Aktivity školy
Údaje o aktivitách, ich vyhodnotenie a počet zúčastnených žiakov a pedagógov, ktoré
organizovala škola v školskom roku 2013/2014:
ZUŠ v školskom roku 2013/2014 pripravila 15 verejných koncertov, 40 interných koncertov
vrátane triednych prehrávok. V roku 2014 škola oslávi 95. výročie svojho založenia, všetky
verejné koncerty školy boli sprievodnými akciami k oslavám výročia, ktoré vyvrcholí na
jeseň 2014.
Verejné koncerty:
19. 11. 2013 Farby hudby - jesenný koncert venovaný 94. výročiu založenia školy,
Mirbachov palác, 17.00 h.
Zimný festival hudby:
6. 12. 2013 Vianočná koleda pre ZUŠ, Najmenší koledníci venujú Zuške, 17.00 h., Koncertná
sieň O. Trebitschovej,
14.12.2013 Adventný koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 16.30 h.,
17.12.2013 Biele Vianoce na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, 17.00 h.
Sprievodné akcie venované 95. výročiu založenia školy:
13.2.2014 Valentínsky koncert, Koncertná sieň Mirbachov palác, 17.00 h.,
25. 3. 2014 Jarný koncert, Mirbachov palác, 17.00 h.,
14.5. 2014 Z lásky a vďaky (Koncert venovaný ku Dňu matiek), Klarisky, 17.00 h.,
30. 5. 2014 Koncert novej chuti, Koncert hudby 20. a 21. storočia, Koncertná sieň
O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h.,
3. 6. 2014 I. Absolventský koncert, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h.,
5. 6 .2014 II. Absolventský koncert, Zichyho palác, 17.00 h.,
6. 6. 2014 Koncert z cyklu Umenie nás spája: Večer zborového spevu, hosť programu
Šťývarův detský zbor z Třince, Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h.,
12. 6. 2014 Môj prvý verejný koncert (oficiálne uvedenie najmenších do koncertného života),
Koncertná sieň O. Trebitschovej ZUŠ, 17.00 h.,
17. 6. 2014 Záverečný koncert školy, Koncertná sieň Pálffyho paláca, 17.00 h.,
20. 6. 2014 Noc hudby v ZUŠ, odzneli dva koncerty:
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Spolu nám to ide ľahšie... Koncert žiakov spolu so svojimi pedagógmi, Koncertná sieň
O. Trebitschovej, 19.00 h.,
Žijeme hudbou. Koncert pedagógov, Koncertná sieň O. Trebitschovej, 21.00 h.
Semináre:
13. 11. 2013 Seminár a workshop zameraný na štvorručnú hru a komornú hru pre klavírne
duá, lektor: Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.,
27. 5. 2014 Klavírny seminár a otvorené hodiny MgA. Dariny Švárnej.
Otvorené hodiny:
18. 6. Deň otvorených dverí:
18. 6. Mgr. Miroslava Paulová – otvorená hodina žiakov prípravného štúdia pod
názvom „Malí muzikanti“,
18. 6. Workshop zborového spevu – Mgr. art. Roberta Tišťana, PhD.
28. – 29. 5. 2013 MDD so ZUŠkou
5. ročník súťaže základných umeleckých škôl „ Dni Miloša Ruppeldta“
Termín konania súťaže: 3. a 4. december 2013
3 . december 2013 – Komorná hra pre klavírne duá
4 . december 2013 – Sólový klasický spev
Charakteristika projektu:
5. ročník súťaže Dni Miloša Ruppeldta je určená žiakom základných umeleckých škôl vo
veku od 8 rokov do 25 rokov. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzervatórií a vysokých
škôl umeleckého zamerania. Súťažiacich vysielajú školy na základe výberu. Je jednokolová.
Je priamym pokračovaním edukačnej a umeleckej práce v škole s cieľom:
- vyhľadávať a zviditeľniť talentovaných žiakov základných umeleckých škôl,
- rozvíjať a motivovať umelecké aktivity mladej generácie na základe individuálnej
a systematickej práce s talentovanými žiakmi.
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila:
V školskom roku 2013/2014 úspešne reprezentovali ZUŠ na regionálnych, celoslovenských
a súťažiach s medzinárodnou účasťou oddelenie klávesových nástrojov, spevu, strunových
nástrojov a dychových nástrojov. Stúpajúci charakter má vyučovanie komornej hry.
Z uvedeného vyplýva vysoká úroveň edukácie a prípravy žiakov na súťaže v jednotlivých
študijných predmetov hudobného odboru ZUŠ.
Súťaže:
13. 11. 2013 Prehliadka mladých gitaristov, 10. ročník, ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava:
Peter Sejč 6./.I.st. – bronzové pásmo v IV. kat. – pedagóg: Andrej Kellenberger,
15. 11. 2013 Klavírna súťaž P. Kadosu, ZUŠ Levice:
Jonáš Schlögl, 2./I., pedagóg: Mária Fedorová, I. kategória: 3. miesto,
Pavol Turza, 4./I., pedagóg: Dana Rychlová, I. kategória: Cena za interpretáciu diela
B. Bartóka,
Filip Husár, 1./II., pedagóg: Hana Mišťuríková, IV. kategória: 2. miesto, Cena za
interpretáciu barokovej skladby,
23. 11. 2013 – 17.ročník súťaže žiakov ZUŠ bratislavského a nitrianskeho kraja v hre na
husliach Prešporský Paganini:
András Petőcz – čestné uznanie, pedagóg: Mgr. art. Ľudmila Zápotočná.
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3. – 4. 12. 2013 Dni Miloša Ruppeldta, Bratislava:
Komorná hra pre klavírne duá:
2. miesto I. kategória: Anna Pálinkásová, Noémi Csonthó, 4./I., pedagóg: Mária Samarjayová,
3. miesto I. kategória: Natália Gašparovská, 4./I., Mária Gaburová, 4./I., pedagóg: Brigita
Beláková,
1. miesto II. kategória, Laureát súťaže, Cena za interpretáciu skladby:
Paulína Slivková, 1./II., Samuel Lambert, 2./2./I., pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková,
3. miesto II. kategória: Anna Hollá, 1./II., Helena Krčméryová, 1./II., pedagóg: Mgr. art.
Zuzana Zamborská, PhD., Olívia Cvečková,
2. miesto III. kategória: Ekaterina Žukova, 1./I., Eva Kaprinayová, pedagóg: Mgr. art. Mária
Blesáková,
3.miesto III. kategória: Veronika Rečková, 7./I., Andrej Samuel Čermák, pedagóg:
Mgr. Ružena Návojová,
1. miesto IV. kategória: Matej Poliak, ŠPD, Jakub Galád, ŠPD, pedagóg: Mgr. art. Mária
Blesáková.
Sólový klasický spev:
Benjamin Stevin Davidson – 2. miesto,
Filip Lacho – čestné uznanie, pedagóg: Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.
13. - 14. 3. 2014 Krajská súťaž v komornej hre renesancie a baroka, ZUŠ J. Kowalského:
3. miesto v 1. kategórii: Lucia Nádor, 2./I., zobcová flauta, Michal Korenko,2./I., zobcová
flauta-duo, pedagóg: Anna Cibulková,
1. miesto v 2. kategórii: Sára Gelle, Margita Mustafiová, Jakub Boroš, pedagóg: Anna
Cibulková, Magdaléna Burešová, Oľga Dvorská.
25. 4. 2012 13. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“:
Sólová hra na husliach:
Ferdinand Slezák – zlaté pásmo, víťaz kategórie, cena za interpretáciu B. Bartóka, pedagóg:
Daniela Bogaczová,
Sofia Danišová – strieborné pásmo, pedagóg: Daniela Bogaczová.
Štvorručná hra:
1. miesto IV. kategória: Samuel Lambert, 2./2./I., Paulína Slivková, 1./II., pedagóg: Mgr. art.
Mária Blesáková.
16. 5. 2014 Súťaž Nitrianska lutna, ZUŠ J. Rosinského Nitra:
Samuel Lambert, 6./I., pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková, IV. kategória: 2. miesto,
Filip Husár, 1./II., pedagóg: Hana Mišťuríková, V. kategória: 3. miesto.
Koncerty a podujatia, do ktorých sa škola zapojila:
15. 10. 2013 Nahrávanie CD „Veselé zúbky“, Sereď, Bratislavský detský zbor, Mgr. art.
Robert Tišťan, PhD.,
28. 11. 2013 Vianočný koncert v hoteli Sheraton, Bratislavský detský zbor, Mgr. art. Robert
Tišťan, PhD.,
9. 12. 2013 Vianočný koncert v Dome kultúry Lamač, program pripravil PaedDr. Milan Púčik
(akordeón),
10. 12. 2013 Koncert k udeľovaniu cien „Detský čin roka“, Zichyho palác, program pripravili
žiaci z tried Mgr. art. Ľudmily Zápotočnej (husle) a PhDr. Kláry Schlosserovej (spev),
Mgr. art. Márii Blesákovej (klavír),
14. 12. 2013 Predvianočný benefičný koncert organizovaný Spoločnosťou pre vedu a umenie,
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, účinkovali žiaci z klavírnej triedy Mgr. Ruženy
Návojovej,
25. 1. 2014 Koncert pre Csemadok, organizátor KRUH priateľov českej hudby Csemadok,
účinkovali žiaci z klavírnej triedy Márii Samarjayovej,
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6. 5. 2014 Prehliadka populárnej hudby pre klavír, ZUŠ Hálk ov a, žiačk a z klavírnej triedy
Mgr. art. Veroniky Kissovej,
15. 5. 2014 Bratislava spievaj (Prehliadka detských zborov mesta Bratislavy), organizátor
Únia detských speváckych zborov Slovenska, VŠMU, Magistrátom Hlavného mesta SR
Bratislavy, Bratislavský detský zbor, Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
1. 6. 2014 neklasický Galakoncert klasickej hudby „We are the Champions“ , autor projektu
Jarolím Emmanuel Ružička, účinkoval žiak z triedy prof. Alexandra Stepanova, CSc.
(saxofón),
13. 6. 2014 Európska pieseň pod pyramídou, Slovenský rozhlas (štúdio 2), komorný
orchester, dirigent Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
17. 6. 2014 Koncert Stradivari, Dóm sv. Martina, Bratislava, koncert organizovaný
v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom a komorným orchestrom Sinfonietta
Bratislava, žiak z husľovej triedy Daniely Bogaczovej,
20. 6. 2014 Noc hudby – spolupráca s Hudobným centrom – podujatie pod názvom Zážitok na
každom roku – dva koncerty:
„Spolu nám to ide ľahšie“ koncert žiakov spolu so svojimi pedagógmi
„Žijeme hudbou“ – koncert pedagógov, účinkovali: Mgr. art. Veronika Kissová, Hana
Mišťúriková, Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD., Mgr. art. Mária Blesáková, Andrea
Pietrová, Mgr. art. Michal Slezák , Mg r. Martina Zaťk ová, Mg r. art. Ján Vaculík, ArtD.,
Mgr. art. Alexandra Pažická, Denisa Šlepkovská, Michaela Nováková.
Údaje o zapojenosti, resp. tvorbe projektov školy
Vyzývateľ na predkladani
e projektu, resp. vlastný
Názov projektu
projekt školy
Ars Bratislavensis
Predkladateľ:
Rada rodičov ZUŠ M.
Ruppeldta

Cieľ projektu a cieľová skupina

Termín začatia
realizácie a
ukončenia
realizácie

5. ročník súťaže žiakov
Súťaž si kladie za cieľ rozvíjať 3. - 4. 12. 2013
základných
umeleckých hudobnú kreativitu detí a mládeže
škôl Dni Miloša Ruppeldta a súčasne objavovať nádejné talenty,
ktoré môžu reprezentovať mesto
a kraj.
Jej poslaním je tvorivo rozvíjať
kompetencie žiakov a vytvárať vzťah
k príslušnému študijnému umeleckém
u predmetu.
Cieľová skupina:
Deti a mládež vo veku od 7 rokov do
25 rokov (súťažiaci),
Pedagógovia umeleckých škôl,
pozorovatelia súťaže, odborná a laická
verejnosť.

5.ročník súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta, ktorý prebiehal
v nástrojovom obsadení: komorná hra pre klavírne duá a klasický sólový spev podporuje
nielen hudobnú kreativitu detí a mládeže, objavuje nové nádejné talenty, ale je vynikajúcou
príležitosťou komparácie práce pedagógov základných umeleckých škôl. Pozitívne možno
hodnotiť i stúpajúcu účasť a záujem o obe súťaže.
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V. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V sledovanom školskom roku 2013/2014 Štátna školská inšpekcia v ZUŠ uskutočnila
tematickú inšpekciu dňa 10. 9. 2013. Predmetom školskej inšpekcie bol zistiť stav a úroveň
organizačného a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej
umeleckej škole.
Na jej základe škola prijala nasledovania opatrenia: vypracovať chýbajúce učebné osnovy
v intenciách Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, aktualizovať učebné plány na podmienky školy a k nim
poznámky k organizácii vyučovania, začlenenie všetkých vyučovacích predmetov
jednotlivých študijných zameraní do výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s učebnými
plánmi ŠVP pre ZUŠ – zaradiť učebné predmety skupinového vyučovania v hudobnom
odbore do jednotlivých študijných zameraní.
VI. Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly, vykonanej Útvarom mestského
kontrolóra hl.m. SR Bratislavy v ZUŠ
V sledovanom školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná finančná a ekonomická kontrola.
VII. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
ZUŠ M. Ruppeldta sídli na Panenskej ulici č.11, má dve elokované pracoviská, ZŠ
a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 a ZŠ Mudroňova 83.
Dňa 29. 1. 2013 došlo v sídle ZUŠ Miloša Ruppeldta v budove na Panenskej u. č. 11
k havárii. V dôsledku zamrznutého odkvapového zvodu a výrazne poškodenej izolácie strechy
vytopilo vo veľkom rozsahu triedu č. 19 a priľahlý sklad učebných pomôcok v ľavom krídle
budovy. Následne dňa 30. 1. 2013 padol premočený strop v spomenutom sklade učebných
pomôcok. Havária bola začiatkom júla 2014 odstránená, škola bude môcť dotknuté učebne
v školskom roku 2014/2015 opäť využívať.
Zlý technický stav strechy ale napriek tomu pretrváva, a to najmä v jej presklenej časti.
V nepriaznivom počasí (prudké lejaky, nahromadený sneh) sa vyskytujú lokálne zatekania.
Čiastočným riešením by bola výmena strešnej krytiny v dotknutej presklenej časti, jej
utesnenie a pretmelenie. Strecha - súčasná plechová strešná krytina je stará a nevhodná
(budova je národnou kultúrnou pamiatkou) za hranicou životnosti. Napriek spomenutej
lokálnej oprave v lete 2014 je jej terajší stav nevyhovujúci z viacerých pohľadov na vnútornú
klímu budovy. Perspektívne je nutné uvažovať s celkovou výmenou strešného plášťa (bez
výmeny nosných častí) so zateplením využívaných častí podkrovia.
Havarijný stav toaliet – pri prudkom daždi vznikol vodný stĺpec v ležatých kanalizačných
rozvodoch a boli zatopené toalety na prízemí v ľavom krídle budovy. Pri vizuálnej ohliadke
sociálnych zariadení (tlaková voda SV – rozvody vedené po povrchu stien) bola zistená silná
korózia, až porušenie rozvodov, ktoré sú za hranicou životnosti. Toho času je tlaková voda
uzavretá, aby nevznikalo ďalšie vytápanie objektu.
Ostatné zariadenie priestorov školy vyžaduje postupnú obnovu a modernizáciu interiérového
vybavenia na zodpovedajúcu úroveň pre účely výchovnovzdelávacieho procesu.
Vzhľadom na nutnosť dodržiavania prevádzkovej hygieny budovy ZUŠ je potrebné
pravidelne obnovovať maľovky. V posledných rokoch bola financovaná obnova maľoviek
Radou rodičov ZUŠ M. Ruppeldta, ktorá je poberateľom 2% daní a sponzorsky.
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ZUŠ podporuje projekt na celkové využitie budovy „Mestský dom hudby – TERRA
MUSICA BRATISLAVENSIS“ prvý krát vypracovaný v roku 2009 a aktualizovaný v roku
2011.
VIII. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2013
1.
2.
3.
4.
5.

Dotácie z rozpočtu hlavného mesta: 655 866,00 €
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné : 81 825,00 €
Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške : Finančné prostriedky získané od rodičov (ZRPŠ, občianske združenia): Iné finančné prostriedky: sponzorské 1 717,00 €

IX. Ciele, ktorý si škola určila v koncepcii rozvoja školy na školský rok 2013/2014
a vyhodnotenie jeho plnenia
Stanovené ciele:
V školskom roku 2013/2014 sa zamerala na zvyšovanie odbornej a umeleckej oblasti nielen
pedagógov, ale i žiakov; organizovaním odborných seminárov regionálneho charakteru pod
vedením pedagógov z vyšších umeleckých škôl, na ktorých si mohli prehĺbiť svoje poznatky
pedagógovia z iných umeleckých škôl, ale i žiaci ako modely pod vedením odborných
garantov. Škola má s organizáciou takýchto seminárov skúsenosti a preto na základe
pozitívneho ohlasu pedagogickej verejnosti z predošlých rokov si aj v školskom roku
2013/2014 stanovila pripraviť odborné semináre.
V mesiaci december naplánovala uskutočniť 5. ročník súťaže základných umeleckých škôl
Dni Miloša Ruppeldta v odboroch: komorná hra pre klavírne duá a sólový klasický spev.
Na základe uvedeného v sledovanom školskom roku si škola splnila zámer na 100% a to:
- v odbornej a umeleckej príprave žiakov na regionálne, celoslovenské a medzinárodné súťaže
(pozri odsek IV Aktivity školy do ktorých sa škola zapojila), koncerty školy a verejné
prezentácie (pozri odsek IV Aktivity školy, ktoré škola organizovala),
- v príprave žiakov na ďalšie odborné umelecké vzdelávanie (viď Výsledky úspešnosti školy
pri príprave na výkon povolania),
- zorganizovala dva úspešné semináre a otvorené hodiny, na ktorých si mohli prehĺbiť svoje
odborné poznatky nielen pedagógovia umeleckých škôl, ale na otvorených hodinách i žiaci
ZUŠ. Dva klavírne semináre a otvorené hodiny. (pozri odsek IV Aktivity školy- údaje
o aktivitách, ktoré škola organizovala),
- V. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta.
X. Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky v školskom roku 2013/2014,
a oblasti, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
vrátane návrhov opatrení v školskom roku 2014/2015
SILNÉ STRÁNKY
• historická tradícia prvej hudobnej školy pre
Slovensko, škola zastupuje významné
kultúrno-spoločenské postavenie,
• vynikajúca profesionálna a odborná úroveň
pedagógov, výborná pripravenosť žiakov na
koncertoch, umiestnenia na celoslovenských
a medzinárodných súťažiach,
• kvalitná pripravenosť žiakov na ďalšie
odborné a umelecké vzdelávanie,

SLABÉ STRÁNKY
• zlý technický stav budovy, (historická budova,
nutná rekonštrukcia)
• obmedzené možnosti zlepšovania technického
stavu budovy – nezverená do správy ZUŠ,
• nedostatočná kapacita tried - priestory, ktoré
momentálne ZUŠ využíva (výchovno–
vzdelávacia činnosť prebieha aj
v dopoludňajších hodinách), sú maximálne
vyťažené, až nedostatočné,
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•
•
•

•
•

pozitívny imidž školy (vlastné logo, webová
stránka), dobrá dostupnosť, centru Bratislavy,
kvalitná spolupráca s družobnými školami,
s inými kultúrno-spoločenskými subjektmi,
realizácia projektov,
ZUŠ ponúka príjemné prostredie pre žiakov,
pedagógov, ktorí sú motivovaní dosahovať, čo
najlepšie výsledky, na škole vládne
podporujúca a podnetná klíma, klíma dôvery a
otvorenej komunikácie, pestrá ponuka
umeleckých aktivít,
výrazná podpora rady rodičov, rady školy,
získavanie finančných prostriedkov pomocou
grantov na projekty školy (Súťaž žiakov
základných umeleckých škôl Dni Miloša
Ruppeldta, Festival Dni Miloša Ruppeldta,
Slávnostná konferencia k 90. výročiu a i.).

PRÍLEŽITOSTI
• posilniť reklamu školy,
• družobné vzťahy s novými školami,
• zvyšovanie záujmu o štúdium niektorých
študijných predmetov,
• vytvorenie podmienok pre realizáciu
kontinuálneho vzdelávania v priestoroch
školy,
• koncerty, prezentácie,
• spolupráca s Hlavným mestom SR Bratislavy,
• organizácia súťaže, festivalu,
• využívanie grantových systémov,
• projekt na využitie budovy ZUŠ.

•

nedostatočné finančné ohodnotenie práce
učiteľov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky
na medzinárodných, celoslovenských súťažiach,
na verejných prezentáciách školy z dôvodu
obmedzeného rozpočtu školy.

RIZIKÁ
• zhoršenie platových podmienok absolventov
konzervatórií, znevýhodnenie v platovom
zaradení od 1. 11. 2009,
• vysoký záujem potenciálnych žiakov nedostatok tried, t.j. nemožnosť prijatia na
štúdium ZUŠ.

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Počet žiakov prijatých na stredné školy umeleckého zamerania: 7
Sarah Šteffeková – priečna flauta (pedagóg: Michaela Nováková), Konzervatórium
Bratislava,
Ondrej Kadlečík - trúbka (pedagóg: Mgr. Jurij Blinov), Konzervatórium Bratislava,
Zuzana Obrancová – kompozícia (pedagóg: Juraj Lehuta), Konzervatórium Bratislava,
Veronika Seppová – odbor kompozícia (pedagóg: Mária Samarjayová), Cirkevné
konzervatórium Bratislava,
Jozef Noga – hra na organe (pedagóg: Mgr. Dana Rychlová), Konzervatórium Bratislava,
Milan Jurík – hra na klavíri (pedagóg: Klára Bokesová), Cirkevné konzervatórium Bratislava,
Denis Bartko – spev (pedagóg: Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.), Konzervatórium Bratislava.
Počet žiakov prijatých na vysoké školy, univerzity: 1
Arnold Petrecs – klarinet (pedagóg: prof. Alexander Stepanov, CSc.), PF UKF Nitra, odbor
hudobné umenie.
XI. Ďalšie informácie o škole
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
V sledovanom školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná kontrola Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
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2. Spolupráca školy
2.1. Spolupráca s rodičmi detí
Rada rodičov pri ZUŠ M. Ruppeldta aktívne spolupracuje pri podujatiach organizovaných
ZUŠ, zapája sa do riešenia problémov a potrieb žiakov školy.
Finančne participuje pri aktivitách školy a jej žiakov, predovšetkým formou úhrad prenájmov
koncertných sál, opráv hudobných nástrojov, ladenia klavírov, nákladov spojených s účasťou
žiakov a ich pedagógov na súťažiach.
RR je spoluorganizátorom súťaže Dni Miloša Ruppeldta, benefičného koncertu Vianočná
koleda pre ZUŠ.
2.2. Spolupráca s právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi
združeniami, nadáciami)
Od roku 2011 sa každoročne ZUŠ zapája do Dobrých trhov na Panenskej, ktoré organizuje
občianske združenie PUNKT.
14. 9 .2013 Dobrý trh na Panenskej v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a pod
záštitou starostky Táne Rosovej organizuje občianske združenie PUNKT,
22. 12. 2013 Program na vianočné trhy (Dobrý trh), v spolupráci s mestskou časťou Staré
Mesto, Stará tržnica, Bratislavský detský zbor, Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
2.3. Spolupráca s mestskými organizáciami, magistrátom
30. 10. 2013 Koncert obetiam Dunaja, organizátor Magistrát hl. mesta SR Bratislavy,
program pripravili žiaci z triedy Mgr. Jurija Blinova (trúbka), prof. Alexandra Stepanova,
CSc. (klarinet), korepetícia Mgr. art. Mária Blesáková,
22. 11. 2013 Otvorenie vianočných trhov, organizátor Magistrát hl. mesta SR Bratislavy,
Hlavné námestie, Bratislavský detský zbor, Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.,
26. 4. 2014 Bratislava pre všetkých – podujatie organizované Magistrátom Hlavného mesta
SR Bratislavy:
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca: účinkovali žiaci z triedy Mgr. Ruženy Návojovej,
Mgr. Martiny Zaťkovej, Daniely Bogaczovej, Mgr. art. Márii Blesákovej, Prof. Alexandra
Stepanova, CSc., Mgr. Dariny Maršovskej, Mgr. Jurija Blinova, korepetícia: Mgr. art.
Monika Nagyová, Mgr. art. Mária Blesáková, Mgr. art. Jana Mrázová,
Program na pódium Hlavné námestie, nádvorie Primaciálneho paláca: žiaci z triedy
prof. Alexandra Stepanova,CSc., Mgr. Jurija Blinova, Mgr. art. Evy Ďurišovej, korepetícia:
Mgr. art. Monika Nagyová.
2.4. Iná spolupráca
Spolupráca s VŠMU:
– zabezpečenie vyučovacej praxe klavírnej hry pre študentov, pedagógovia:
Mária Samarjayová, Mgr. art. Mária Blesáková,
– zabezpečenie vyučovacej praxe hudobnej náuky pre študentov, pedagóg:
Mgr. Miroslava Paulová,
Spolupráca Konzervatóriom v Bratislave:
– zabezpečenie vyučovacej praxe hry na klavíri pre študentov, pedagóg: Mgr. art. Mária
Fedorová,
Spolupráca Cirkevným Konzervatóriom v Bratislave:
– vyučovacej praxe hudobnej náuky pre študentov, pedagóg: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.
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príloha č. 1

Žiaci ZUŠ
Údaje o počte žiakov k
30.06.2014
ZUŠ Miloša Ruppeldta

z toho žiakov v jednotlivých
odboroch
Tanečn Výtvar Literárn Hudob
ý
ný
oný
dramati
cký

1

2

3

4

0

0

0

5
625

Údaje o počte žiakov k
30.06.2014 /žiak je len raz
započítaný/
Počet žiakov spolu /stlpce 2-6/
Individuál Skupinov
Počet
na forma á forma
žiakov
vyučovani vyučovani spolu /stĺ.
8+9/
a
a

Audiovizuálnej a
multimediálnej tvorby

6

7
0

8
625

9
81

10
544

625

Absolventi ZUŠ Miloša Ruppeldta
Údaje o počte absolventoch k
30.06.2014

Literárnodramatický

3
0

4

5
0 101

Počet žiakov
spolu /stlpce
2-6/

6

7
0

Skupinová forma
vyučovania

Výtvarný

2
0

Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

Tančný

1

Hudobný

ZUŠ

Individuálna forma
vyučovania

Údaje o počte absolventoch k 30.06.2014 /absolvent
je len raz započítaný/

z toho žiakov v jednotlivých
odboroch

Počet žiakov spolu
/stĺ. 8+9/

8

9

10

101

101

0

101

Noví žiaci ZUŠ Miloša Ruppeldta
Údaje o počte nových žiakoch k
15.09.2013
Údaje o počte nových žiakoch k 15.09.2013 /je len
raz započítaný/

4

5
0 143

Skupinová forma
vyučovania

3
0

Počet
žiakov
spolu
/stlpce 2-6/

Individuálna forma
vyučovania

Literárnodramatický

2
0

Audiovizuálnej a
multimediálnej
tvorby

Výtvarný

1

Hudobný

ZUŠ

Tančný

z toho žiakov v jednotlivých
odboroch

Počet žiakov spolu
/stĺ. 8+9/

6

7

8

9

10

0

143

78

65

143
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Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZUŠ k 15.09.2013
ZUŠ Miloša Ruppeldta
Panenská 11, 811 03 BA

Pedagogickí zamestnanci
Fyzický počet
Prep.počet
47
41,54

Nepedagogickí zamestnanci
Fyzický počet
Prep. počet
7
6,54

FORMA VZDELÁVANIA
Počet učiteľov ZUŠ vo formách vzdelávania
ZUŠ

Uvádzanie do
ŠpecializačnéŠpecializačné
Vzdelávanie vedúcich
Priebežné
praxe
inovačné
kvalifikačné
pedagog. zamest.
začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené začaté ukončené
2
2
1
1
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príloha č. 2
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta v Bratislave
Konferenčná správa
Školský rok 2013/2014
Polrok: druhý
POČTY
prijatí žiaci
rozšírené vyučovanie
Žiaci ku dňu konf.
chlapcov
dievčat
CELKOVÝ PROSPECH
1
2
3
4
1. r. 2.č.
2. r. 2.č.
7
Súčet I. stupeň
1
2
3
4
Súčet II. stupeň
1
2
3
4
Súčet ŠPD
Celkom

PV
82
67
52
34
32
33
17
317
24
13
14
14
65
41
23
11
14
89
471

Prípravné štúdium
počet žiakov prípravného štúdia "A" 1.r
počet žiakov prípravného štúdia "A" 2. r
počet žiakov prípravného štúdia "B"
Celkom

P
5
11
10
20
11
12
7
76
4
2
2
2
10
3
1
0
2
6
92

N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

spolu

19
9
34

Spolu
565
6
565
220
338
ZH
557,5
465
363
407
279
337,5
177
2586
108,5
52
49
53,5
263
149,5
110,5
49,5
33,5
343
3192

dievčat

12
4
12

NH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

chlapcov

Celkový počet žiakov
Vysvetlivky

7
5
22
62
625

PV
P
N
NK
ZH
NH

Dátum klasifikačnej konferencie : 18.06. 2014

prospel s vyznamenaním
prospel
neprospel
neklasifikovaný
zameškané hodiny
neospravedlnené
Vypracovala: Mgr. Miroslava Paulová
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