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1. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 

1. 1 Vyučovanie a prevádzka škôl  

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020.  

2. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).  

3. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).  

4. Školské vyučovanie v druhom polroku sa: 

5. začína 2. februára 2021 (utorok),  

6. končí sa 30. júna 2021 (streda). 

7. Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas 

školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení 

vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.  

8. Prevádzka každej materskej školy, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin 

prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne. V miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného 

zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej  z 

nich (vopred určenej). 

9. Prevádzku materských škôl počas  školských prázdnin je potrebné zabezpečovať v súlade 

s informatívnym materiálom MŠVVaŠ SR „Materská škola a školské prázdniny“, ktorý je dostupný 

na: https://www.minedu.sk/data/files/6227_ms_prazdniny.pdf 

  

1.2 Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021 

 

Prázdniny  

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 
Začiatok vyučovania 

po prázdninách 

jesenné  28. október 2020  

(streda)  

29. október –  

30. október 2020  

2. november 2020  

(pondelok)  

vianočné  22. december 2020  

(utorok)  

23. december 2020  

– 7. január 2021  

8. január 2021  

(piatok)  

polročné  29. január 2021  

(piatok)  

1. február 2021  

(pondelok)  

2. február 2021  

(utorok)  

jarné  

Banskobystrický kraj, 

Žilinský kraj, 

Trenčiansky kraj  

12. február 2021  

(piatok)  

15. február –  

19. február 2021  

22. február 2021  

(pondelok)  

Košický kraj, Prešovský 

kraj 

19. február 2021  

(piatok)  

22. február –  

26. február 2021  

1. marec 2021  

(pondelok)  

Bratislavský kraj, 

Nitriansky kraj 

26. február 2021  1. marec –  8. marec 2021  

https://www.minedu.sk/data/files/6227_ms_prazdniny.pdf
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Trnavský kraj (piatok)  5. marec 2021  (pondelok)  

veľkonočné  
31. marec 2021  

(streda)  

1. apríl –  

6. apríl 2021  

7. apríl 2021  

(streda)  

letné  
30. jún 2021  

(streda)  

1. júl –  

31. august 2021  

2. september 2021  

(štvrtok)  

 

 

Štátne sviatky 

1. január 2021 (piatok)             - Vznik SR  

1. máj 2021(sobota)                 - Sviatok práce  

8. máj 2021(sobota)                 - Deň víťazstva nad fašizmom  

5. júl 2021(pondelok)               - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda 

29. august 2021(nedeľa)         - Výročie Slovenského národného povstania 

 

Ďalšie dni pracovného pokoja okrem sobôt a nedieľ  

1. november 2020 (nedeľa)        - Sviatok všetkých svätých 

25. december 2020(piatok)       - Prvý sviatok vianočný 

26. december 2020(sobota)      - Druhý sviatok vianočný 

2. apríl 2021 (piatok)                - Veľkonočný piatok  

5. apríl 2020 (pondelok)           - Veľkonočný pondelok 

 

2. USMERNENIE ZRIAĎOVATEĽA 

 

a) Základným pedagogicko-organizačným dokumentom pre úsek základných umeleckých škôl je 
Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 
324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. 

b) Základné umelecké školy poskytujú primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké 
vzdelanie podľa vzdelávacích programov. 

c) ŠkVP je naďalej základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a 

vzdelávanie. Vydáva ho riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy. 

Musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania uvedenými v školskom 

zákone a v súlade s novým ŠVP. Jeho súlad so štátnym vzdelávacím programom, cieľmi a 

princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými školským zákonom kontroluje Štátna školská 

inšpekcia. Pri tvorbe ŠkVP sa školám odporúča využívať Manuál na tvorbu ŠkVP pre ZUŠ, ktorý je 

zverejnený na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk.  

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/1990_477.pdf
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/1990_477.pdf
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d) Ak sa v škole vzdelávajú deti a žiaci so ŠVVP, v ŠkVP sa uvedú konkrétne podmienky vzdelávania 
pre týchto žiakov a spolupráca s odborníkmi participujúcimi na príprave individuálnych výchovno-
vzdelávacích programov pre konkrétnych žiakov. 

e) Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje na všetkých pracoviskách ZUŠ iba v stanovených učebných 

priestoroch spĺňajúcich požiadavky technickej, prístrojovej a materiálovej vybavenosti, ktoré sú 

uvedené v základnom a odporúčanom materiálno-technickom a priestorovom vybavení výchovno-

vzdelávacieho procesu v ZUŠ.  

j) Návrh doplneného resp. aktualizovaného školského vzdelávacieho programu predkladá riaditeľ 
školy zriaďovateľovi na schválenie do 15.10.2020  v zmysle §5 ods. 7 písm. c) zákona NR SR č. 
596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov na CD 
nosiči. 

k) Riaditelia základných umeleckých škôl vysielajú učiteľov ako pedagogický sprievod, pozorovateľov 

alebo členov odborných komisií a porôt na súťaže, tvorivé dielne  a prehliadky formou pracovných 

ciest. 

l) V zmysle Školského zákona (§ 103 Výchova a vzdelávanie detí s nadaním alebo žiakov s nadaním) 

inštitucionálny rozvoj nadania detí alebo žiakov podporuje aj základná  umelecká  škola.  

m) Riaditelia základných umeleckých škôl efektívne riadia a kontrolujú výkon pedagogickej činnosti aj 

na elokovaných pracoviskách, zameriavajú sa aj na zvýšenie kvality vedenia pedagogickej a ďalšej 

dokumentácie, dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných 

umeleckých škôl. 

n) ZUŠ vedie školský register žiakov v zmysle § 157 a § 158 Školského zákona. 

o) ZUŠ prijmú vzdelávacie poukazy od žiakov do 25.9.2020 a informáciu o prijatých VP odošlú 
prostredníctvom internetu a protokol o odoslaných informáciách doručia zriaďovateľovi 28.9.2020. 

p) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ je určená 
zriaďovateľom Všeobecne záväzným nariadením č. 103/2008 (Úplné znenie VZN č. 103 zverejnené  
30.4. 2014 na: 

(http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=41972) 

q) Riaditeľ ZUŠ predloží zriaďovateľovi na schválenie do 30.9.2020 aktuálnu informáciu o 
pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení VVP pre školský rok 2020/2021 
(termín prejednávania určí zriaďovateľ). 

r) Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi do 15.6.2021 predbežnú informáciu o organizačnom zabezpečení 
školského roka 2021/2022 s uvedením nasledovného: 

 návrhy na počty prijímaných žiakov, 

 návrh na zavedenie umeleckých odborov,  

 návrh na úpravy v skladbe umeleckých odborov a predpokladané počty žiakov  v jednotlivých 
odboroch, 

 návrh rozpočtu, 

 návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti 

 

3. HLAVNÉ ÚLOHY  ŠKOLY 

 

Hlavným cieľom školy v školskom roku 2020/2021 aj naďalej ostáva zapájať sa čo najviac do 
umeleckého diania mesta, reprezentovať školu cez umelecké výkony žiakov všetkých umeleckých 
odborov na koncertoch a súťažiach rôzneho typu. 

Skvalitniť umelecké prejavy žiakov v každom umeleckom odbore. 

../../../Users/lopusniakova/Documents/OŠ%20MMK/POP/POP%20201415/Uplné%20znenie%20VZN%20č.%20103
http://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=41972
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Prioritou školy v tomto školskom roku je venovať nadštandardnú pozornosť v organizácii činnosti 
Košického Detského a MládežníckehoSpeváckeho Zboru, ktorý počnúc týmto rokom opäť bude 
písaťhistóriu na ZUŠ Jantárová 6. Zbor bol založený v roku 1975 a v tomto roku by mal oslavovať 
45 výročie. 

Pripraviť a organizačne zvládnuť na vysokej úrovni X. ročník Celoslovenskej súťaže skupín žiakov 
základných umeleckých škôl „POP-ROCK- JAZZ KOŠICE 2021“ a VI. ročník Celoslovenskej 
výtvarnej súťaže žiackych prác s témou MUSIC JOURNAL2021. 

Minulý rok sa nám vzhľadom na situáciu s pandémiou nepodaril sa zámer s myšlienkou 
imatrikulácie, ale však toho roku opäť plánujeme začať s tzv.imatrikuláciou žiakov 
prípravnéhoročníkavšetkých odborov, ktorá bude spojená s záverečnýmabsolventským koncertom 
v Dome umenia. Určite premiérovo odznie aj hymna ZUŠ Jantárová, ktorá vznikla počas 

dištančného vzdelávania na našej škole. Skomponoval kolega Ján Hrubovčák, v štúdiu ju nahrali 
kolegovia a naspievali ju žiaci speváckeho oddelenia.   

 

4. UMELECKÁ RADA ŠKOLY 

 

Členmi umeleckej rady sú vedenie školy a vedúci PK jednotlivých oddelení.  

 

5. ĽUDSKÉ ZDROJE 

5. 1 Vedenie školy 

riaditeľ   Mgr. art. Ján Samsely  

zástupkyňa riaditeľa   Mgr. Ľubov Gerusová, štatutárna zástupkyňa 

zástupkyňa riaditeľa   Mgr. Janette Zoričáková 

vedúca elokovaného pracoviska Irkutská   Mgr. Andrea Tóthová 

vedúci elokovaného pracoviska Aténska   Jozef Zoričák, DiS. art.  

 

Organizačná štruktúra a kompetencie riadenia 2020/2021 
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5. 2 Personálne obsadenie 

Klavírne oddelenie, keyboard, organ, cirkevná a chrámová hudba 

1. PaedDr. Lipánová Nagyová Júlia     klavír, korepetícia, vedúca PK 
2. Szitásová Anna, DiS. art.    klavír,   vedúca PK  
3. Beer František  DiS.art.                                   klavír, korepetícia 
4. Bekecsová Marta, DiS. art.     klavír 
5. Mgr.art. Bujnovský Marián                 klavír, korepetícia, zbor 
6. Ferko Tomáš                                                  klavír 
7. Furmanová Mária, DiS. art.     klavír 
8. Mgr. Gerberyová Slávka     klavír 
9. Mgr.art.Golecová Schwarzbacherová Silvia ArtD.     klavír, korepetícia 
10. Kakarová Erika, DiS. art.     klavír 
11. Labanc Tomáš   DiS.art.                                 klavír, korepetícia 
12. Pavlovičová Sidónia, DiS. art.    keyboard 
13. Mgr. Pribulová Zuzana     klavír 
14. Perháčová Zuzana, DiS. art.                             klavír 
15. Sidorová Jana DiS.art.                                      klavír, korepetícia 
16. Smoradová Iveta, DiS. art.     klavír, korepetícia 
17. Súkeníková Tokárska Viera     akordeón, keyboard 
18. BcA.Szigeti Oliver                                           klavír, keyboard 
19. Šedivá Marcela, DiS. art.     klavír 
20. Mgr. Šiffter Martin      klavír, korepetícia 
21. Škvareková Mária, DiS. art.     klavír, korepetícia 
22. Mgr. Šlepkovská Katarína     klavír, korepetícia 
23. Mgr. Tomčáková Monika     organ, klavír, korepetícia 
24. Trofimovič Vladimír, DiS. art.    klavír, korepetícia  
25. Vojtaško Timková Petra, DiS. art.    klavír, korepetícia  - rod. dovolenka  

 

Sláčikové oddelenie  

1. Pelegrinová Jarmila, DiS. art.     violončelo, ved. PK 
2. Mgr. Demeter Marián      husle 
3. Dzurová Iveta, DiS. art.     husle  
4. Eliašová Milena, DiS. art.     husle 
5. Mgr. art. Fülöpová Henrieta    husle-rodičovská dovolenka 
6. Mgr. Gerusová Ľubov     husle 
7. Mgr. art. Helcmanovský Juraj     husle  
8. Holenda Michal DiS.art.                                  husle 
9. Illeš Július, DiS. art.      husle 

 

Dychové oddelenie  

1. Mgr. art. Samselyová Monika     flauta, zobcová flauta, vedúca PK 
2. Csomós Mikuláš      zobcová flauta, saxofón 
3. Farkašová Michaela      flauta, zobcová flauta 
4. Mgr.art. Hrubovčák Ján                         trúbka, zobcová flauta 
5. Iriček Eduard                                        saxofón, zobcová flauta 
6. Ivaňáková Lenka, DiS. art.     flauta, zobcová flauta  
7. Lacková Zlatica, DiS. art.     flauta, zobcová flauta  



 
7 

 

8. Mgr. art. Samsely Ján      saxofón, klarinet  
9. Zoričák Jozef, DiS. art.    zobcová flauta, saxofón  
10. Mgr. Zoričáková Janette     flauta, zobcová flauta 

 

Akordeónové oddelenie  

1. Mgr. Bartková Renáta PhD.     akordeón, vedúca PK 
2. Nagyová Antónia                                  akordeón 
3. Pavlovičová Sidónia, DiS. art.     akordeón 
4. Ing. Súkeníková Tokárska Viera    akordeón 
5. Ing.Žaneta Steklová PhD., DiS.art.   akordeón 

 
Gitarové oddelenie, cimbal a bicie nástroje  

1. Kuca Erik, DiS. art.      gitara, vedúci PK  
2. Baran Tomík Ivan, DiS. art.    gitara, bicie nástroje   
3. Mgr.art. Helcmanovský Juraj     cimbal  
4. Mgr. art. Iglódy Radovan    bicie nástroje 
5. MgA.Mráz Václav                                 gitara 
6. Pigula Jozef, DiS. art.     gitara 
7. Strapáč Pavol, DiS. art.    gitara 
8. Tabáček Tomáš     gitara 

 

Oddelenie HN a PHV 

1. Farkašová Michaela                         vedúca PK 
2. Iriček Eduard 
3. BcA.Havasi Veronika 
4. Sidorová Jana DiS.art. 
5. BcA.Szigeti Oliver 
6. Mgr. Vasilová Daniela 
7. Mgr. Zoričáková Janette 

 

Oddelenie spevu a hlasovej výchovy 

1. Mgr. Jakabová Mária      vedúca PK 
2. BcA.Havasi Veronika                           zbor 
3. Kompušová Darina, DiS. art.                rodičovská dovolenka 
4. Sibertová Michaela, DiS. art.  
5. Mgr.Tóthová Andrea 

 

Výtvarný odbor (VO), tanečný odbor (TO) a literárno-dramatický odbor (LDO) 

1. Mgr. Fedorová Beáta      VO vedúca PK 
2. Mgr. Bobková Katarína     VO 
3. Mgr. art. Iľaš Martin      VO 
4. Gavaľová Paulína DiS.art.          LDO   
5. Haulík Silvia, DiS. art.      TO 
6. Kompušová Darina, DiS. art.     TO       rodičovská dovolenka 
7. Mgr.art. Tokárová Mária            VO 
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5. 3 Elokované pracoviská 

 Irkutská 

1. Eliašová Milena, DiS. art. 
2. Farkašová Michaela 
3. Ivaňáková Lenka, DiS. art.  
4. Mgr. Jakabová Mária 
5. Mgr.art. Golecová Schwarzbacherová Silvia ArtD. 
6. Mgr.art.Hrubovčák Ján 
7. PaedDr. Lipánová Nagyová Júlia  
8. Pavlovičová Sidónia, DiS. art.    
9. Pelegrinová Jarmila, DiS. art. 
10. Perháčová Zuzana, DiS. art.  
11. Pigula Jozef, DiS. art.   
12. Mgr. Pribulová Zuzana  
13. Sidorová Jana DiS.art. 
14. Mgr. art. Samsely Ján  
15. Ing.Steklová Žaneta PhD. 
16. Strapáč Pavol DiS. art. 
17. Ing. Súkeníková Tokárska Viera  
18. Mgr. Šiffter Martin  
19. Mgr. Tóthová Andrea                      vedúca elokovaného pracoviska 

 

 ZŠ Abovská – Barca  

1. Mgr. Bartková Renáta PhD. 
2. Iriček Eduard 
3. Ivaňáková Lenka, DiS. art. 
4. MgA. Mráz Václav 
5. Mgr. Šlepkovská Katarína 
6. Zoričák Jozef, DiS. art.  

 

 Aténska 

1. Mgr. Demeter Marián 
2. Gavaľová Paulína DiS.art. 
3. Iriček Eduard 
4. Kuca Erik, DiS. art.  
5. Lacková Zlatica, DiS. art 
6. Sidorová Jana DiS.art. 
7. Smoradová Iveta, DiS. art.  
8. Mgr.art. Tokárová Mária 
9. Zoričák Jozef, DiS. art.    vedúci elokovaného pracoviska 

 

 ZŠ Klátovská – Nižný Klátov  

1. Šedivá Marcela, DiS. art.  
2. Mgr.Vasilová Daniela 
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5.4 Korepetície 

 Beer František  

1. Csomós Mikuláš 
2. Farkašová Michaela 
3. BcA.Havasi Veronika 
4. Mgr.art. Samsely Ján 
5. Mgr. art. Samselyová Monika 
 

Mgr.art. Bujnovský Marián 

1. Csomós Mikuláš 
2. Farkašová Michaela 

 

Mgr.art. Golecová Schwarzbacherová Silvia ArtD. 

1. Holenda Michal DiS.art. 
 

Labanc Tomáš DiS.art. 

2. Mgr.Gerusová Ľubov 
3. Mgr.art.Helcmanovský Juraj 
4. Mgr.art.Hrubovčák Ján 
5. Mgr.art. Iglódy Radovan 
6. Illeš Július DiS.art. 
7. Iriček Eduard 
8. Lacková Zlatica DiS.art. 
9. Sibertová Michaela DiS.art. 
10. Šoltésová Nikola DiS.art. 
11. Zoričák Jozef DiS.art. 

 

PaedDr. Lipánová Nagyová Júlia 

1. Mgr. Jakabová Mária 
 

Sidorová Jana DiS.art. 

1. Mgr.art. Helcmanovský Juraj 
2. Zoričák Jozef, DiS. art.  

 

 Smoradová Iveta DiS. art. 

1. Mgr. Demeter Marián 
2. Lacková Zlatica, DiS. art.  
3. Zoričák Jozef DiS.art. 
 

Mgr. Šiffter Martin 

1. Dzurová Iveta, DiS. art.  
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2. Eliašová Milena, DiS. art.  
3. Mgr.art. Hrubovčák Ján 
4. Ivaňáková Lenka, DiS. art.  
5. Pelegrinová Jarmila DiS.art. 
6. Mgr. art. Samsely Ján 
7. Sibertová Michaela, DiS. art.  
8. Mgr. Tóthová Andrea  

 

 Škvareková Mária, DiS. art. 

1. Mgr.art. Samselyová Monika 
2. Mgr. Zoričáková Janette 

 

Mgr. Šlepkovská Katarína 

1. Ivaňáková Lenka, DiS. art.  
 

Mgr. Tomčáková Monika 

1. Mgr. Jakabová Mária 
 

Trofimovič Vladimír, DiS. art. 

    1.    Haulík Silvia, DiS. art.  
    2.    Mgr. Tóthová Andrea 
 

5. 5 Zoznam začínajúcich zamestnancov 

V tomto školskom roku máme  začínajúcich pedagogických zamestnancov. 

Titul, meno, priezvisko 
začínajúceho PZ 

Aprobácia Meno a priezvisko uvádzajúceho 
PZ 

Aprobácia 

Mgr.art. Marián Bujnovský Klavír – 
dirigovanie 

Mgr. Janette Zoričáková Flauta 

Paulína Gavaľová LDO Mgr. Janette Zoričáková Flauta 

BcA. Veronika Havasi Spev Mgr. Slávka Gerberyová Klavír 

BcA. Oliver Szigeti Bicie Mgr. Ľubov Gerusová Husle 

Nikola Šoltésová DiS.art. Tanec Mgr. Ľubov Gerusová Husle 

 

5. 6 Rozdelenie funkcií, úloh a zodpovednosť 

Archív nôt 

- Škvareková Mária, DiS. art.   Klavír   

- Dzurová Iveta, DiS. art.   Sláčikové nástroje   

- Lacková Zlatica, DiS. art   Dychové nástroje   

- Mgr. Bartková Renáta, PhD.   Akordeón   
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- Pelegrinová Jarmila, DiS. art.   Violončelo   

- Mgr.Jakabová Mária, DiS. art.   Spev   

- Kuca Erik, DiS. art.   Gitara   

Didaktická technika 

- Škvareková Mária, DiS. art.  

Pracovné zošity na hudobnú náuku 

- Michaela Farkašová 

Učebné pomôcky 

- Ing. Súkeníková Tokárska Viera  

Nástrojové kabinety 

- Mgr. Bartková Renáta PhD.   akordeón   

- Mgr. art. Juraj Helcmanovský   cimbal  

- Lacková Zlatica, DiS. art.   dychové nástroje   

- Dzurová Iveta, DiS. art.   husle  

- Pelegrinová Jarmila, DiS. art.   violončelo   

- Kuca Erik, DiS. art.    gitara   

- Baran Ivan, DiS. art.    elektronické nástroje  

- Mgr. art. Samsely Ján    klasik band   
 

Písanie a grafická úprava programov na verejné koncerty 

- Mgr. art. Mária Tokárová 

Aktualizácia FB stránky školy 

- Paulina Gavaľová 

Aktualizácia údajov pre Instagram a webovej stránky školy 

- Mgr. art. Mária Tokárová 

Fotografovanie (HO) na verejných koncertoch a spracovanie na webové sídlo školy 

- Mgr. Renáta Bartková, PhD.  

Fotografovanie na akciách VO a spracovanie na webové sídlo školy 

- Mgr. Beáta Fedorová 

Fotografovanie na akciách TO a spracovanie na webové sídlo školy 

- Šoltésová Nikola 

Fotografovanie na akciách LDO a spracovanie na webové sídlo školy 

- Paulína Gavaľová 
 

Kamerový záznam a fotografovanie na tematických koncertoch- 
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elokované pracovisko Irkutská a spracovanie na webové sídlo školy 
 

- Jozef Pigula, DiS. art.  

Spolupráca pri realizácii videozáznamov z verejných koncertov 

- Marta Bekecsová, DiS. art. 

Štatistika školských tematických a výchovných koncertov 

- Mária Furmanová, DiS. art.  

Práca s absolventmi a slávnostné vyradenie, spolupráca pri fotografických  
záberoch absolventov 

- Mgr. Monika Tomčáková, BcA. Oliver Szigeti 

Spolupráca s rodičovským združením – rodičovské príspevky 

- Erika Kakarová, DiS. art. 

Nástenky a vitríny 

- Jantárová  Mgr. art. Martin Iľaš, Mgr. art. Mária Tokárová, jednotlivé PK 

- Aténska  Jozef Zoričák DiS.art. 

- Irkutská  Mgr. Andrea Tóthová 

 

 

Kronika 

- Marta Bekecsová, DiS. art. 

Plagáty a pozvánky na verejné koncerty 

- Mgr. art. Mária Tokárová 

Administrátor a konzultant  pre elektronickú triednu knihu 

- Mgr. art. Mária Tokárová 

Písanie zápisníc pedagogických a pracovných porád 

- Mgr. Slávka Gerberyová 

Osoby poverené ochranou osobných údajov 

- Ing. Marianna Júnová 

Osoba menovaná plnením úloh s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

- Erik Kuca, DiS. art. (erik.kuca@zusjantarova.sk) 

 

 

mailto:erik.kuca@zusjantarova.sk
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5. 7 Oblasť BOZP a PPO 

Technik BOZP a ochrana pred požiarmi 

- Ing. Šamaj Filip  

Zástupcovia zamestnancov v oblasti BOZP 

- Mária Škvareková, DiS. art.  

- Mgr. Renáta Bartková, PhD.  

- Mgr. Martin Šiffter  

Členovia protipožiarnych hliadok 

- Baran Ivan, DiS. art. – vedúci 

- Mgr. Tomčáková Monika 

- BcA. Szigeti Oliver 

- Gavaľová Paulina 

Požiarna hliadka Irkutská 

- Jozef Pigula, DiS. art. – vedúci 

- Mikuláš Csomós  

- Perhačová Zuzana, DiS. art.  

Poskytnutie prvej pomoci 

- Kuca Erik, DiS. art.  

- Ivaňáková Lenka, DiS. art. 

- Babejová Mária 
 

5. 8 Komisie 

Komisia pre sociálny fond 

- vedenie školy 

- Ing. Viera Jurková  

- Ing. Marianna Júnová 

Inventarizačná komisia 

- Marta Bekecsová, DiS. art. – predsedníčka 

- Zlatica Lacková, DiS. art.  

- Szitásová Anna, DiS. art.  

- Ing. Marianna Júnová 

Vyraďovacia komisia 

- Tóthová Andrea, DiS. art. – predsedníčka 

- Dzurová Iveta, DiS. art.  

- Mgr. Gerberyová Slávka  

Likvidačná komisia 
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- Smoradová Iveta, DiS. art. – predsedníčka 

- Mgr. Šlepkovská Katarína 

- Šoltésová Nikola, DiS. art.  

Škodová komisia 

- Furmanová Mária, DiS. art. – predsedníčka 

- Pelegrinová Jarmila, DiS. art.  

- Mgr. Demeter Marián 

5. 9 Samosprávne orgány 

Rada školy 

- Erik Kuca, DiS. art. – predseda  

- Ing. Róbert Grega – za zriaďovateľa 

- Viera Jurková – za nepedagogických zamestnancov  

- Ing. Katarína Hakulínová, PhD. – za rodičov  

- PhDr. Mgr. Viliam Knap PhD. - za zriaďovateľa 

- PhDr. Róbert Schwarcz - za zriaďovateľa 

- Mgr. Beáta Lopušniaková - za zriaďovateľa 

- Zoričák Jozef, DiS. art. – za pedagogických zamestnancov  

- Mgr. Zdena Mačáková – za rodičov 

- Ing. Šak Michal – za rodičov 
 

Rada rodičov občianskeho združenia rodičov „Jantárový štvorlístok “  
pri ZUŠ Jantárová 6, Košice 
 

- JUDr. Daniela Sokol – predsedníčka (VO, HO) 

- Ing. Miriam Gašparovičová – pokladníčka (HO) 

- Lenka Ivaňáková, DiS.art. - zapisovateľka. (HO, TO) 

- Jaroslav Ľaš (HO) 

- Mgr. art. Martin Švec (HO, TO) 

Základná organizácia OZ PŠaV 

- Ing. Marianna Júnová – predsedníčka 

- Mgr. Gerberyová Slávka 

- Pelegrinová Jarmila, DiS. art.  

- Mgr. art. Monika Samselyová 
- Mária Škvareková, DiS. art. 
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6. PRACOVNÉ PORADY A PEDAGOGICKÉ RADY 

 

August – September 
2020 

Pracovná porada 

               vyhodnotenie činnosti za šk. rok 2019/2020 

školský poriadok 

zabezpečenie školských akcií 

Október 2020 Pracovná porada 

plán práce školy 2020/2021 
 
ročný plán profesijného rozvoja 

November 2020 Pedagogická rada 

vyhodnotenie dochádzky a prospechu žiakov za 1. štvrťrok 

December 2020 Pracovná slávnostná porada 

vyhodnotenie kalendárneho roka 

Január 2021 Klasifikačná pedagogická rada 

vyhodnotenie dochádzky a prospechu žiakov za I. polrok 

Február 2021 Pracovná porada  

prílohy KZ na rok 2020 

pracovný poriadok školy 

 

Apríl 2021 Klasifikačná pedagogická rada  

             vyhodnotenie dochádzky a prospechu žiakov za 3. Štvrťrok  

Máj 2021 Pedagogická rada 

            organizácia šk. roka 2021/2022 

Jún 2021 Klasifikačná a hodnotiaca pedagogická rada 

           hodnotenie dochádzky a prospechu žiakov za školský rok 
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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 

Helcmanovský 

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 

13.11 (piatok) Prehliadka dychových nástrojov phv, 1.2 z.f Jantárová – koncertná sála PK dychy 

16.11(pondelok) 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 – Jantárová – koncertná sála PK dychy 



 
17 

 

1č. veľké nástroje 

 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 

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 

Cirkevná základná umelecká PK dychy 
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v sólovej hre na drevených a plechových 
dychových nástrojoch žiakov ZUŠ 

škola sv. Mikuláša 

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 

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 

http://www.salianskymatko.sk/
http://www.salianskymatko.sk/
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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 sála Gavaľová 

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 
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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 

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 Helcmanovský 

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 
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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 

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 

12.6. (piatok) 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) VYSVEDČENIE 
Jantárová, Aténska, Irkutská, 
Abovská, Klatovská  

1.7. – 31.8. letné prázdniny   

 

7. 2 Talentové skúšky 

Talentové skúšky sú organizované v období od 1. apríla do 15. mája 2020 podľa vyhlášky ZUŠ.  

Deň otvorených dverí pre MŠ  4.5.2021 

Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ 5.5.2021 

Talentové skúšky  6.5. a 7.5.2021 
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8. SÚBORY A HUDOBNÉ TELESÁ HUDOBNÉHO ODBORU 

 

Názov súboru Umeleckí vedúci 

Hudobná kapela Amber String I. Baran Tomík, DiS. art. 

Ľudový súbor Jantár Mgr. M. Demeter, Mgr. art. Juraj Helcmanovský 

Tanečný dychový orchester Klasik band  Mgr. art. Ján Samsely, Mgr. art. Monika Samselyová 

Školský sláčikový orchester Július Illeš, DiS. art., Mgr. Ľubov Gerusová 

 

 

Plán práce školy na šk. rok 2020/2021 bol prerokovaný a schválený  

na pedagogickej rade 1.10.2020. 

 

Mgr. art. Ján Samsely 

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

riaditeľ ZUŠ Jantárová 6 

 

 

Vypracovali: 

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

Mgr. Ľubov Gerusová 

Mgr. Janette Zoričáková 
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PRÍLOHY 

plány práce 

jednotlivých predmetových komisií a súborov 
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PLÁN PRÁCE 
predmetovej komisie akordeónového oddelenia 
na školský rok 2020/2021 

 

Vedúci PK: Mgr. Renáta Bartková, PhD. 

Členovia PK:  

Ing. Viera Súkeníková Tokárska, DiS. art. 

Sidónia Pavlovičová, DiS. art. (PN) 

Darina Krunková, DiS. art. 

Ing. Žaneta Steklová, PhD. 

Antónia Nagyová 
Personálne kompetencie:  

 Mgr. Renáta Bartková, PhD. – nástrojový archív, archív nôt, fotenie verejných koncertov. 

 Ing. Viera Súkeníková Tokárska – didaktické  pomôcky. 

Hlavný cieľ PK na šk. rok 2020/2021:  
       Zvyšovať záujem žiakov o hru na akordeóne prostredníctvom názorných demonštrácii a ich 
vlastnej aktivizácii  na koncertoch.  

Čiastkové ciele PK: 

 Plynulé začlenenie nových pedagógov do výchovno-vzdelávacieho procesu a koncertných 
aktivít akordeónového oddelenia i celej ZUŠ. 

 Príprava žiakov akordeónového oddelenia na Akordeónový koncert  ZUŠ Jantárová. 

 Príprava žiakov na Spoločný akordeónový koncert, ktorý vzhľadom na minuloročný 
karanténny výpadok opätovne organizuje ZUŠ Valaliky.  

 Zapájanie žiakov do koncertných aktivít aj mimo školských koncertov: koncertné 
vystúpenia na pozvanie mestských častí Juh, Nad Jazerom, Klatov, Barca, spolupráca 
s českým spolkom  a ďalšími     združeniami ....  

 Príprava DOD, prezentácia akordeónovej hry a  príprava žiakov na výchovné koncerty. 

 Oprava mierne poškodených akordeónov. Malé a nenáročné poškodenia svojpomocne 
a náročnejšie opravy prostredníctvom odborníka.  

Rozdelenie čiastkových úloh členom PK: 

 Tematické koncerty na Jantárovej,  pobočke Irkutská, Abovská  (podľa plánovača) 
zodpovední: všetci členovia PK 

 Triedne koncerty a semináre  
zodpovední: všetci členovia PK      

 Verejné koncerty (podľa záujmu a pripravenosti žiaka)                         
zodpovední: všetci členovia PK 

 27. apríl  2021 -„Akordeónový koncert ZUŠ  Jantárová“ - 16:30 hod.  koncertná sála ZUŠ 
Jantárová 

            zodpovední: všetci členovia PK 

 máj 2021 - „Spoločný akordeónový koncert“ -ZUŠ Valaliky 
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            zodpovední: všetci členovia PK 

 jún 2021 - „Absolventské koncerty“           
zodpovedná: Bartková (1 absolvent) 

 DOD, výchovné koncerty a kultúrne akcie mimo školy podľa potreby 
            zodpovední: všetci členovia PK 

 Absolventské skúšky pre končiace ročníky  –  25.5. 2021     
 

4.roč./1č./I.st. 4.roč./2č./I.st. 

9 žiakov 1 žiak 

 zodpovední: všetci členovia PK 
 
Plánovaná účasť na súťažiach:  

 Medzinárodný festival euromusette goldentango  mladých akordeonistov Rajecké Teplice  

            zodpovední: podľa záujmu všetci členovia PK 

Plány jednotlivých členov PK v oblasti vzdelávania 

 V rámci celoplošného vzdelávania pedagógov ZUŠ, aj členovia PK absolvujú online 
vzdelávanie „Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia a 
adaptačného vzdelávania“. 

 Antónia Nagyová študuje hru na akordeóne na Konzervatóriu Exnárova v Košiciach.  

 Členovia PK sa naďalej vzdelávajú aj individuálne. Aktuálne informácie a  poznatky 
získavajú najmä v oblasti pedagogiky, psychológie, odbornej metodiky, a ďalších oblastí, 
ktoré si v rámci šk. roka bude výchovnovzdelávací proces vyžadovať.  

 
Plán zasadnutí PK: 
Kontrolná a hodnotiaca činnosť -5x ročne (august, november, január, apríl, jún), riešime: 

 kontrola triednej agendy, 

 klasifikácia žiakov,  

 dochádzka – výstupy, prístupy,  

 dodržiavanie časovo-tematických plánov v súlade s individuálnymi potrebami 
a schopnosťami      
 žiaka, 

 individuálne štúdium Hudobnej náuky žiakov akordeónového oddelenia, 

 umelecká a koncertná činnosť, súťaže, 

 školné, príspevok RZ, žiadosti, poplatky za požičovné akordeónov, opravy akordeónov, 
Návrh plánu práce predmetovej komisie akordeónového oddelenia na školský rok 
2020/2021 bol prerokovaný na zasadnutí PK dňa 27.8.2020.         

........................................................................... 
      Vedúca  PK – Mgr. Renáta Bartková, PhD. 

 

Plán práce predmetovej komisie akordeónového oddelenia schvaľuje dňa     1.10.2020 
 

......................................................................... 
                                                                           riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely 
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PLÁN PRÁCE 
predmetovej komisie dychového oddelenia 
na školský rok 2020/2021 

 

 

Vedúci PK: Mgr. art. Monika Samselyová 

Členovia PK: Mgr. art. Ján Samsely – riaditeľ, Mgr. Janette Zoričáková – zástupkyňa     

riaditeľa, Lenka Ivaňáková DiS. art., Michaela Farkašová, Zlatica Lacková DiS. art., Mgr. art. 

Ján Hrubovčák, Mikuláš Csomós, Jozef Zoričák DiS. art.  

 

Personálne kompetencie:  

- Zlatica Lacková DiS. art. – notový a nástrojový archív 

- Mikuláš Csomós – oprava dychových nástrojov, údržba 

 

Hlavný cieľ PK na šk. rok 2020/2021 

 

             Zvyšovať záujem žiakov o dychové nástroje a zvyšovať počet žiakov dychovách 

plechových nástrojov, prehlbovať záujem o komornú hru. 

 

Čiastkové ciele PK: 

- Príprava žiakov dychového oddelenia na dychové prehliadky, interné a triedne  

koncerty  

- Príprava niektorých žiakov na súťaže, ktoré minulý rok sa pre pandemické opatrenia 

nekonali 

- Zapájanie žiakov do koncertných aktivít aj mimo školy: na pozvanie mestských častí 

napr. Mestská časť Juh a Staré mesto, Magistrát mesta Košice a český spolok a tak 

prehlbovať kontakty a spoluprácu s mestom Košice 

- Príprava DOD, príprava žiakov na výchovné koncerty aj na pobočkách Barca, Irkutská, 

Aténska, Klatov 

- Zapracovať nových žiakov do školského dychového orchestra Klasik band – cvičiť 

s nimi nové notové party a viesť ich ku kolektívnemu hraniu  

 

Rozdelenie čiastkových úloh členom PK:  

- Tematické koncerty na Jantárovej, pobočke Irkutská, Barca, Aténska, Klatov 

zodpovední: všetci členovia PK 

- Triedne koncerty a semináre 

zodpovední: všetci členovia PK 

- Verené  koncerty  /podľa záujmu a pripravenosti žiaka /  

zodpovední všetci členovia PK 

- Dychové prehliadky /rozdelené podľa ročníkov/ 

zodpovední všetci členovia PK 

- Absolventské koncerty /jún 2021/ 

zodpovední členovia PK, ktorí majú absolventov  

- Absolventské skúšky /podľa dátumov/ 
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Plánovaná účasť na súťažiach: 

- Detský hudobný festival  - Banská Bystrica 

- Súťažná prehliadka v hre na dychové nástroje /apríl/ 

- Saxofónová súťaž – Stará Ľubovňa / máj/ 

- Popp – Rock – Jazz – Celoslovenská súťaž kapiel Popp Rock – Zuš Jantárová Košice 

/jún 

 

Plány jednotlivých členov PK v oblasti vzdelávania 
- Eduard Iríček študuje hru na fagote na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča Exnárová 

Košice  

 

Plán zasadnutí PK: 

Kontrolná a hodnotiaca činnosť -5x ročne (september, november, január, apríl, jún) 

- kontrola triednej agendy, 

- klasifikácia žiakov,  

- dochádzka – výstupy, prístupy,  

- dodržiavanie časovo-tematických plánov v súlade s individuálnymi potrebami 

a schopnosťami žiaka, 

- individuálne štúdiu Hudobnej náuky niektorých žiakov dychového oddelenia 

- školné, príspevok RZ, poplatky za požičovné akordeónov  

 

Návrh plánu práce predmetovej komisie akordeónového oddelenia na školský rok 2020/2021 

bol prerokovaný na zasadnutí PK dňa 27.8.2020 

 

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

 

                                                                                          Vedúca PK -  Mgr. art. Monika Samselyová 

 

Plán práce predmetovej komisie dychového oddelenia schvaľuje dňa1.10.2020 

 

             

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

                                                                                       riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely 
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PLÁN PRÁCE 
predmetovej komisie gitarového oddelenia 
na školský rok 2020/2021 

 
Členovia predmetovej komisie 

 

1. Kuca  Erik DiS.art.     gitara  Vedúci PK 

2. Strapač Pavol DiS.art.   gitara 

3. MgA. Mráz Václav DiS.art.    gitara 

4. Mgr. art. Iglódy Radovan     bicie nástroje    

5. Baran Ivan  DiS.art.    gitara, bicie nástroje 

6. Pigula Jozef  DiS.art.    gitara 

7. Mgr. art. Helcmanovský Juraj            cimbal 

8. Tabáček Tomáš           gitara 

 

 

V školskom roku 2020/2021 vyučuje v PK gitara, cimbal a bicie nástroje 8 učiteľov. Z toho 

6 učiteľov hru na gitare, 2 učitelia hru na bicích nástrojoch a 1 učiteľ hru na cimbal. 

Vedúci PK je učiteľ  Erik Kuca . 

PK v šk. roku 2020/2021  bude zasadať 5 krát (VIII., XI.,I., IV.,  VI.). Na všetkých 

zasadnutiach sa členovia PK  budú zaoberať jednotlivými bodmi uvedenými v pláne práce PK, ako 

aj úlohami vyplývajúcimi z plánu prace školy tak, aby výchovno- vzdelávací proces v odbornej 

a výchovnej činnosti spĺňal umeleckú a estetickú naplň vyplývajúcu z Učebných plánov ŠVP pre 

ZUŠ schválené MŠ SR dňa 20.08.2009 s platnosťou od 1. Septembra 2009. 

 

Hlavné ciele PK:  

 

Hlavným cieľom umeleckého školstva a jeho pedagógov je vychovávať a formovať 

osobnosť žiaka (budúceho dospelého jedinca) jeho estetické cítenie formou umenia tak, aby 

rozumel umeniu (hudbe – hrou na nástroji) a postupne aby dokázal i sám tvoriť v danej umeleckej 

oblasti a uplatniť sa v amatérskej i profesionálnej umeleckej činnosti.  

Pre naplnenie tohto cieľu je potrebné aby  pedagóg správne motivoval svojich žiakov 

vhodným výberom hudobného repertoáru, vychádzajúceho z ľudových a historických tradícií až 

po súčasnú hudobnú tvorbu v pestrej žánrovej obmene (zábavnej, estrádnej i jazzovej). 

 Pre úspešné naplnenie vyše uvedených  cieľov  je žiaduce pribežne vzdelávanie každého 

pedagóga GO formou: 

-  individuálneho štúdia hudobných materiálov 

- výmeny odborno – metodických skúsenosti zo vzájomných hospitácií 
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- analýzy hudobných čísiel, ktoré odzneli na koncertoch 

- účasti na metodických dňoch v rámci mesta Košíc s účasťou na odborných školeniach 
a seminároch organizovaných Metodickým centrom v Prešove. 

 

Zabezpečiť plnenie úloh výsledkom ktorých budú splnené ciele plánu práce PK pre šk.         

rok 2020/2021 súvisí s plánovacou, kontrolnou a hodnotiacou činnosťou členov a vedúceho PK. 

- členovia  majú zapájať svojich žiakov do koncertnej činnosti školy (výchovné, interné, 
verejne koncerty, kultúrne vystúpenia, triedne koncerty a semináre (2 krát ročne) 
a individuálne spolupracovať s rodičmi žiakov. 

- členovia PK sú povinní na vyučovacích hodinách hodnotiť prípravu žiaka na nástroje 
(ústne, i známkou v žiackej knihe) a kontrolovať návštevnosť žiakov na hodinách HN 
a ostatných činnostiach ZUŠ. 

- členovia PK majú mať všetku triednu agendu vyplnenú podľa predpisu školského poriadku 
a túto dať na kontrolu v IX, XI, I, IV, VI mesiacoch. 

- vedúci PK bude na zasadnutiach PK hodnotiť odbornú úroveň hry jednotlivých žiakov na 
koncertných vystúpeniach a spolu s pedagógom analyzovať nedostatky v záujme nápravy 
chýb. 

- vedúci PK bude spolupracovať so študentmi a profesormi Konzervatória v Košiciach 
v záujme riešenia odborno –metodických problémov v gitarovej hre.  

Jednotliví členovia PK majú v GO kompetentne úlohy: 

- gitarový archív nástrojov  p. uč. Kuca 

- notový archív   p. uč. Kuca 

 

Rozdelenie čiastkových úloh členom PK: 

 

Tematické koncerty na Jantárovej,  pobočke Irkutská, Abovská, Aténska  
   zodpovední: všetci členovia PK 
Triedne koncerty a semináre  
   zodpovední: všetci členovia PK      
Verejné koncerty (podľa záujmu a pripravenosti žiaka)                         
   zodpovední: všetci členovia PK 
16.11.2020 – nástrojová prehliadka - 16:30 hod.  koncertná sála ZUŠ Jantárová 
  zodpovední: všetci členovia PK 
28.4.2021 – Gitarová školská súťaž v koncertnej sále ZUŠ Jantárová 
  zodpovední: všetci členovia  
DOD, výchovné koncerty a kultúrne akcie mimo školy podľa potreby 
  zodpovední: všetci členovia PK 
Absolventské skúšky pre končiace ročníky  –  18.5. 2021     
  zodpovední: všetci členovia PK 
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Plánovaná účasť na súťažiach PK gitara, cimbal, bicie nástroje : 

 

V mesiaci október sa uskutoční celoslovenská súťaž cimbalistov ZUŠ v Bratislave a v mesiaci máj 

cimbalová súťaž v Prešove.  Zúčastní sa uč. J.Helcmanovský so žiakmi. P.uč. R.Iglódy sa zúčastní  

so žiakmi na súťaži Boráková Prievidza v mesiaci marec. 

Plány jednotlivých členov PK v oblasti vzdelávania 

 V rámci celoplošného vzdelávania pedagógov ZUŠ, aj členovia PK absolvujú online 
vzdelávanie „Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia a 
adaptačného vzdelávania“. 

 Tomáš Tabáček študuje hru na gitare na Konzervatóriu Exnárova v Košiciach.  

 Členovia PK sa naďalej vzdelávajú aj individuálne. Aktuálne informácie a  poznatky 
získavajú najmä v oblasti pedagogiky, psychológie, odbornej metodiky, a ďalších oblastí, 
ktoré si v rámci šk. roka bude výchovnovzdelávací proces vyžadovať.  

 

Plán zasadnutí PK: 

Kontrolná a hodnotiaca činnosť -5x ročne (august, november, január, apríl, jún), riešime: 

 kontrola triednej agendy, 

 klasifikácia žiakov,  

 dochádzka – výstupy, prístupy,  

 dodržiavanie časovo-tematických plánov v súlade s individuálnymi potrebami 
a schopnosťami      
 žiaka, 

 individuálne štúdium Hudobnej náuky žiakov gitarového oddelenia, 

 umelecká a koncertná činnosť, súťaže, 

 školné, príspevok RZ, žiadosti, poplatky za požičovné gitár,  ... 
 

 

Návrh plánu práce predmetovej komisie gitara, cimbal a bicie nástroje pre školský rok 2020/2021 

bol prerokovaný na zasadnutí PK dňa 27.8.2020  

 
 
 

........................................................................... 
     Vedúci  PK – Erik Kuca DiS. art. 

 

Plán práce predmetovej komisie gitarového oddelenia schvaľuje dňa     1.10.2020 

........................................................................... 
                                                         riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely 
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PLÁN PRÁCE 
predmetovej komisie pre  HN 
na školský rok 2020/2021 

 

 

Vedúca predmetovej komisie : Michaela Farkašová 

Členovia PK, organizácia učiteľov: 

Jantárová: 

PHV B     BcA.Veronika Havasi 
1.r./1.č.       BcA.Veronika Havasi 
2.r./1.č.       Michaela  Farkašová 
3.r./1.č.       Michaela Farkašová 
4.r./1.č.        Mgr. Janette Zoričáková, BcA. Oliver Szigeti 
1.r./2.č.        Mgr. Janette Zoričáková 
2.r./2.č.       BcA. Oliver Szigeti 
3.r./2.č.       BcA. Oliver Szigeti 
ŠPD, starší žiaci    Mgr. Janette Zoričáková 
 
Irkutská 1 :   Mgr. Daniela Vasilová  
PHV B 
1.r./1.č.      
2.r./1.č.      
3.r./1.č.      
4.r./1.č.      
1.r./2.č.      
2.r./2.č.       
3.r./2.č.  
 

Aténska 1/A :   Jana Sidorová Dis.art. 

PHV B 
1.r./1.č.      
2.r./1.č.      
3.r./1.č.      
4.r./1.č.      
1.r./2.č. 
2.r./2.č. 
 

Abovská  36 :   Eduard Iriček ( zasupuje Matúš Gubelíny ) 
PHV B 
1.r./1.č. 
2.r./1.č. 
3.r./1.č. 
4.r./1.č. 
 
Klatovská 56 :  Mgr. Daniela Vasilová 
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2.r./1.č. 
3.r./1.č. 
4.r./1.č. 
 

Personálne kompetencie : 

Pracovné zošity :                                                  Michaela Farkašová 

Didaktická technika a pomôcky pre PHV:           Ing.Viera Súkeníková-Tokárska Dis.art. 

 

Konkrétne úlohy: 

Navštívime so žiakmi 1.časti a 2.časti Vianočný koncert v Štátnej filharmónii Košice 
Termín:  1. polrok ( december) 
Zodpovední: Michaela Farkašová 

 

Navštívime so žiakmi 2. časti koncert pre mládež v Štátnej Filharmónii Košice 
Termín: 2. polrok  ( marec – apríl ) 
Zodpovední: Michaela Farkašová 

 

Čiastkové ciele a úlohy: 

 prispôsobiť edukačné pôsobenie na žiakov s ohľadom na ich osobitosti a danosti 

 venovať sa opakovaniu učiva, prehlbovať si získané vedomosti z predchádzajúceho 
školského roka 

 venovať rovnakú pozornosť slabo prospievajúcim žiakom ako aj talentovaným žiakom 

 eliminovať počet žiakov s individuálnym štúdiom 

 vytvárať a zlepšovať medzipredmetové vzťahy a úzko spolupracovať s učiteľmi hlavných 
predmetov  

 brať výučbu PHV a  HN s „ ľahkosťou“ , vyučovať tzv. hravou  formou a tým pádom 
zvýšiť záujem detí o hudbu  

 dodržiavať učebno – tématické plány, obsah učiva prispôsobiť vedomostnej úrovni žiakov 

 viac využívať hudobné ukážky , venovať sa počúvaniu hudby a vo vyšších ročníkoch HN 
sa viac zamerať na výučbu dejín hudby a umenia 

 na hodinách využívať percepčné činnosti a nevyžadovať definície 

 u žiakov formovať kultúrne správanie a pozitívny vzťah k hudbe a umeniu 
            Termín : stály  

            Zodpovední : učitelia PHV a  HN 

            Kontrola : polročne 

Kontrolná a hodnotiaca činnosť: 

Na zasadnutiach PK prevedieme analýzu a zistené skutočnosti. 

 

Návrhy na vybavenie tried a didaktických pomôcok:  

pobočka  Aténska : nainštalovať stropný projektor, písacie potreby na tabuľu 
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pobočka  Irkutská : nainštalovať stropný projektor, písacie potreby na tabuľu 
pobočka  Abovská : písacie potreby na tabuľu  
 
Program zasadnutí PK: 

Kontrolná a hodnotiaca činnosť -5x ročne (august, november, január, apríl, jún). 

 kontrola triednej agendy, 

 klasifikácia žiakov,  

 dochádzka – výstupy, prístupy,  

 dodržiavanie časovo-tematických plánov 

 žiaci s individuálnou dochádzkou HN 

 plnenie konkrétnych úloh    
 

Návrh plánu práce PK HN bol prerokovaný a schválený na zasadnutí PK 27.8.2020. 

 

 

       vedúca PK Michaela Farkašová  

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

     Vedúci  PK – Michaela Farkašová 

 

Plán práce predmetovej komisie  HN schvaľuje dňa 1.10.2020 

........................................................................ 
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely 
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PLÁN PRÁCE 
predmetovej komisie predmetov hra na klavíri, keyboarde,organe, cirkevná 
a chrámová hudba 
na školský rok 2020/2021 

 

 
Vedúci PK: Szitásová Anna DiS.art,   PaedDr: Lipánová Júlia  

Členovia PK:  

Mgr. Bartková Renáta  PhD, Bekecsová Marta DiS.art.,  Mgr.art.Bujnovský Marián,  Tomáš 

Ferko,/ od 1.11.2020/   Furmanová Mária DiS art.,  Mgr. Gerberyová Slávka, BcA. Havasi 

Veronika  Kakarová Erika DiS.art., Labanc Tomáš DiS.art.  Perháčová Zuzana DiS.art.,  

Smoradová Iveta DiS.art., Mgr.Pribulová Zuzana, BcA.Szigeti Oliver,  Šedivá Marcela DiS.art.,  

Mgr. Šiffter Martin,  Škvareková Mária DiS.art.,  Mgr. Šlepkovská Katarína,  Ing.Súkeníková- 

Tokárska Viera DiS.art..,  Trofimovič Vladimír DiS.art., Krunková Darina DiS.art., 

Mgr.art.Golecová Silvia ArtD.,  MM. Beer František,  Sidorová Jana DiS.art.,  Mgr.Tomčáková 

Monika, Mgr.Vasilová Daniela 

Personálne kompetencie: 

- archív nôt – zodpovedná  M.Škvareková 

- fotenie žiakov na koncertoch – zodp. R.Bartková 

- učebné pomôcky – zodp. V.Súkeníková – Tokárska 

- práca s absolventmi- zodp.M.Tomčáková, O.Szigeti 

- kontrola rodičovských príspevkov – zodp.E.Kakarová 

- spolupráca so ZŠ Bruselská a MŠ Budapeštianska zodp.I.Smoradová, J.Sidorová 

- spolupráca so ZŠ a MŠ Klátovská zodp. M.Šedivá, D.Vasilová 
Hlavný cieľ PK na šk.rok 2020/2021 

Pestovať pozitívny vzťah žiakov k systematickej práci pri nácviku a prehlbovanie lásky k hudbe.  

Čiastkové ciele PK: 

Zapojíme sa do tradičných školských akcií – verejné koncerty, viacgeneračný koncert,  jazzovo – 

improvizačný koncert,  tematický koncert, ktorý bude zameraný na džezovú hudbu a 

zorganizujeme prehliadku so zameraním na prstovú techniku- Etudy. 

Zapojíme sa do organizácie verejných  koncertov v Dome umenia a do organizácie DOD 

a prezentácie klavírnej hry. Pripravíme na zasadnutie PK  prednášku“ Príprava klavírnej školy pre 

žiakov ZUŠ cez ľudovú pesničku k improvizácii.“ Zorganizujeme organový koncert s účasťou 

iných nástrojov v chrámových priestoroch. 

Rozdelenie čiastkových úloh členom PK: 

- M.Bekecsová: zabezpečovanie DVD nahrávok z verejných koncertov, nákup nového 
notového materiálu, organizačné zabezpečenie viacgeneračného koncertu 

- Z.Perháčová: príprava výchovných koncertov pre MŠ - Irkutská 
príprava prednášky na PK téma: „  Príprava klavírnej školy pre žiakov ZUŠ cez ľudovú 

pesničku k improvizácii“ 
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- M.Furmanová: príprava  tematického koncertu zameraného na džezovú hudbu,  spolupráca 
s MŠ Žižkova 

- M.Tomčáková: príprava absolventského tabla a slávnostného vyradenia absolventov 
v Dome umenia, organizácia Organového koncertu v chrámových priestoroch 

- A.Szitásová:, výber a nákup nového notového materiálu  

- M.Šedivá, D.Vasilová: spolupráca s vedením školy ZŠ Nižný Klátov  pri príprave 
kultúrnych podujatí,-Úcta k starším – október 2020 

- Z.Pribulová: príprava výchovných koncertov pre MŠ -Irkutská,  

- M.Škvareková: vedenie notového archívu a didaktickej techniky, spolupráca s Českým 
spolkom a s Galériou 6  Košice, K-13, MČ- Sever, MČ-Juh, Výmenník Štítova 6 

- S.Gerberyová, A.Szitásová: DOD - prezentácia klavírnej hry 
 

Plánovaná účasť na súťažiach: 

Podľa daných ponúk na tento školský rok 

Plány jednotlivých členov PK v oblasti vzdelávania 

V rámci celoplošného vzdelávania  pedagógovia ZUŠ absolvujú online školenie „Mentoring 
v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho  učenia a adaptačného vzdelávania.“ 
PaedDr.Júlia Lipánová:  Ternopilska Národná Univerzita Volodymyra Hnatiuka – odbor hudobné 

umenie 

Plán zasadnutí PK: 

Kontrolná a hodnotiaca činnosť – 5x ročne / september, november, január, apríl, jún/ 
kontrola triednej agendy, 
klasifikácia žiakov,  
dochádzka – výstupy, prístupy 
dodržiavanie časovo – tematických plánov v súlade s individuálnymi potrebami a schopnosťami 
žiaka, 
školné, príspevok RZ 
 

Návrh plánu práce predmetovej komisie pre predmety hra na klavíri, keyboarde, organe na školský 

rok 2020/2021 bol prerokovaný na zasadnutí PK dňa 27.8.2019 

     Vedúci PK: PaedDr.Júlia Lipánová 

                  Anna Szitásová DiS.art 

 

Plán práce predmetovej komisie klavírneho oddelenia schvaľuje dňa   1.10.2020 

 

 

       Riaditeľ  školy: Mgr.art.Ján Samsely 
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PLÁN PRÁCE 
predmetovej komisie sláčikového oddelenia 
na školský rok 2020/2021 

 
Členovia predmetovej komisie 
 

1. Jarmila Pelegrinová  DiS.art.  violončelo vedúca PK 
2. Mgr. Marián Demeter    husle, Jantár 
3. Iveta Dzurová  DiS.art.  husle 
4. Milena Eliášová  DiS.art.  husle 
5. Mgr. Ľubov Gerusová   husle, školský orchester 
6. Mgr. art.  Juraj Helcmanovský   husle, Jantár 
7. Michal HolendaDiS.art.  husle 
8. Július Illeš DiS.art.   husle, školský orchester 

 
Personálne kompetencie:  

- nástrojový archív kabinetu husle, notový archív  I. Dzurová  DiS.art. 

- nástrojový archív kabinetu violončelo, notový archív               J. Pelegrinová DiS.art. 

- úprava nôt pre ľudový súbor v programeSIBELIUSMgr. art. J. Helcmanovský 

 

Hlavný cieľ PK na šk. rok 2020/2021 
Zvyšovanie technickej a interpretačnej úrovne hry na sláčikové nástroje. Maximálna  účasť žiakov 
v umeleckých telesách. 
 
Čiastkové ciele PK: 
Aktívne  zapájať  žiakov do naplánovaných školských akcií.  
Pripraviť  žiakov sláčikového oddelenia na nástrojovú  prehliadku  v najnižších ročníkoch. 
Pripraviť DOD, prezentovať husle a violončelo a pripraviť žiakov na výchovné koncerty. 
Zapájať žiakov do súborovej hry a prezentovať sa na  verejných vystúpeniach školy. 

 
Rozdelenie čiastkových úloh členom PK:  
 
- vedenie  súboru Jantár   Mgr. M. Demeter, Mgr.art. J. Helcmanovský 
- vedenie školského orchestra     J. Illeš DiS.art., Mgr. Ľ. Gerusová 
- tradičná nástrojová prehliadka marec 2021      členovia  PK   
- tematické koncerty na Jantárovej, Irkutskej, Abovskej  členovia PK 
- triedne koncerty a semináre      členovia  PK   
- verejné koncerty ( podľa záujmu)    členovia  PK   
- deň otvorených dverí pre ZŠ a MŠ     členovia PK 
- záverečné a postupové skúšky 24.5. 2021   členovia PK 
 
Plánovaná účasť na súťažiach: 
- Medzinárodná súťaž v hre na husliach Talents for Europe v Dolnom Kubíne  15.-17.10.2020 

          I.Dzurová  DiS.art. 

 

-  celoslovenská súťaž  v hre na husliach  Schneiderova Trnava  -   marec 2021   
I.Dzurová  DiS.art. 
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-  krajská súťažná prehliadka v hre na sláčikové nástroje ZUŠ Bernolákova   -   marec 2021  
členovia PK 

-  celoslovenská súťažná prehliadka v hre na sláčikové nástroje Detvianska Zlatá struna  - máj 2021 
          členovia PK 
 

 
Plány jednotlivých členov PK v oblasti vzdelávania 
 
V rámci celoplošného vzdelávania  pedagógovia ZUŠ absolvujú online školenie „Mentoring 
v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho  učenia a adaptačného vzdelávania.“ 
 
Plán zasadnutí PK: 
Kontrolná a hodnotiaca činnosť5x ročne (september, november, január, apríl, jún) 
  -  kontrola triednej agendy 
  -  klasifikácia žiakov,  
  -  dochádzka – výstupy, prístupy,  
  -  dodržiavanie časovo - tematických plánov v súlade s individuálnymi potrebami a schopnosťami 
žiaka, 
  -  školné, príspevok RZ, 
  -  poplatky za požičovné hudobných nástrojov 

 

Návrh plánu práce predmetovej komisie sláčikového oddelenia na školský rok 2020/2021 bol 

prerokovaný na zasadnutí PK dňa 27.8.2020 

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

     Vedúca PK: Jarmila Pelegrinová DiS.art.  

 

Plán práce predmetovej komisie sláčikového oddelenia schvaľuje dňa 1.10.2020 

             

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

                                                                                       riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely 
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PLÁN PRÁCE 
predmetovej komisie spev 
na školský rok 2020/2021 

 
Členovia predmetovej komisie 
 

1. Mgr. Mária Jakabová  DiS.art.   vedúca PK 
2. BcA. Veronika Havasi 
3. Michaela Sibertová  DiS.art.  
4. Nikola Šoltésová  DiS.art.     
5. Mgr. Andrea Tóthová 
6. Darina Kompušová DiS.art. – MD 

 

Personálne kompetencie:  

Mgr. Mária Jakabová  DiS.art. - notový archív 

BcA. Veronika Havasi - zborový spev   

Mgr. Andrea Tóthová - vedúca pobočky Irkutská   

 

Hlavný cieľ PK na šk. rok 2020/2021 

Motivácia žiakov k interpretácii klasickej piesne a prehĺbenie záujmu žiakov o komorný a zborový 
spev. 
 
Čiastkové ciele PK: 

•  príprava žiakov na 1.spoločný koncert spevákov  
• reprezentácia školy zapájaním žiakov do koncertných činností aj nad rámec plánovaných aktivít  
školy na pozvanie mestských častí Juh, Nad Jazerom... 
•  príprava Dňa otvorených dverí, príprava žiakov na výchovné koncerty 
•  príprava žiakov na záverečné absolventské a postupové skúšky a koncerty 
•  obnova notového archívu zakúpením notového materiálu  
 

Rozdelenie čiastkových úloh členom PK:  

•  tematické koncerty na Jantárovej a na pobočke Irkutská  (podľa plánovača) 
    zodpovední: všetci členovia PK  
•  triedne koncerty a semináre                                                    
    zodpovední: všetci členovia PK  
•  verejné koncerty (podľa záujmu a pripravenosti žiaka)                          
    zodpovední: všetci členovia PK  
•  16. marec  2021: „1.Spoločný koncert spevákov ZUŠ  Jantárová“ , 17:00 hod. KS Jantárová 
    zodpovední: všetci členovia PK  
•  máj 2021: Deň otvorených dverí, výchovné koncerty a kultúrne akcie mimo školy  
    zodpovední: všetci členovia PK  
•  25. máj 2021: záverečné absolventské a postupové skúšky 
    zodpovední: uč. Jakabová, uč. Sibertová, uč. Tóthová  
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 4.roč./1.č./I.st. 4.roč./2.č./I.st. 4.roč./II.st. 4.roč./ŠpD 

uč. M. Jakabová 1 - - 1 

uč. M. Sibertová - - 1 - 

uč. A. Tóthová 3 1 - - 

•  jún 2021 - „Absolventské koncerty“                           

    zodpovední: uč. Jakabová, uč. Sibertová, uč. Tóthová  

Plánovaná účasť na súťažiach: 

•  máj 2021: Celoslovenská súťaž v sólovom speve P. Dvorského, ZUŠ Bernolákova Košice 
•  máj 2021: 9. ročník speváckej súťaže Moyzesov slávik – Regionálna súťažná prehliadka v speve  
ľudových a umelých piesní žiakov ZUŠ,  ZUŠ M. Moyzesa Prešov 
•  jún 2021: Celomestská spevácka súťaž Spev bez hraníc, MČ Košice - Staré mesto 
Plány jednotlivých členov PK v oblasti vzdelávania 

V rámci celoplošného vzdelávania  pedagógovia ZUŠ absolvujú online školenie „Mentoring 
v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho  učenia a adaptačného vzdelávania.“ 
Profesijné kompetencie si členovia plánujú rozširovať a dopĺňať štúdiom literatúry v oblasti 
pedagogiky, psychológie a odbornej metodiky a taktiež aktívne zdokonaľovať nadobudnuté  
zručnosti v umeleckej a koncertnej činnosti.                                                                                  
Plán zasadnutí PK: 

•  kontrolná a hodnotiaca činnosť -5x ročne (september, november, január, apríl, jún) 
•  kontrola triednej agendy 
•  klasifikácia žiakov 
•  dochádzka, výstupy, prístupy 
•  dodržiavanie časovo-tematických plánov v súlade s individuálnymi potrebami  a schopnosťami  
žiakov 
•  školné, príspevok RZ  
 

Návrh plánu práce predmetovej komisie speváckeho oddelenia na školský rok 2020/2021 bol 

prerokovaný na zasadnutí PK dňa 27.8.2020.           

      .......................................................................... 
Vedúca PK -  Mgr. Mária Jakabová  DiS.art.  
 
Plán práce predmetovej komisie speváckeho oddelenia schvaľuje dňa 1.10.2020 

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

                                                                                       riaditeľ školy - Mgr. art. Ján Samsely 
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PLÁN PRÁCE 
predmetovej komisie VO, TO, LDO 
na školský rok 2020/2021 

 

Členovia predmetovej komisie 
 

1. Mgr. Beáta Fedorová  vedúca PK 
2. Mgr. Katarína Bobková - VO 
3. Mgr. art. Martin Iľaš – VO 
4. Mgr. art. Mária Tokárová – VO 
5. Silvia Haulik, DiS. art. – TO 
6. Nikola Šoltésová, DiS. art. – TO 
7. Paulína Gavaľová, DiS. art. – LDO 

 
Personálne kompetencie:  
Počítačová technika – zodp. Mgr. art. Martin Iľáš 
Knižnica VO – Mgr. Beáta Fedorová 
Sklad TO – Silvia Haulik, DiS. art., Nikola Šoltésová, DiS. art. 
Sklad LDO – Paulína Gavaľová, DiS. art. 
 
Hlavný cieľ PK na šk. rok 2020/2021 
Rozvíjať zručnosti žiakov v jednotlivých umeleckých odboroch 
 
Čiastkové ciele PK: 
Tvorivé dielne, odborné prednášky pre žiakov VO, TO, LDO 
Realizácia výstav, tanečných a literárno – dramatických vystúpení 
Výzdoba ZUŠ, galéria absolventov  
Rozšírenie archívu výtvarných prác, scenárov LDO, TO  
 
Rozdelenie čiastkových úloh členom PK:  
Beáta Fedorová: 

- Inštalácia výstav, scenár vernisáže, DOD 

- Galéria absolventov 

- Práca s internetom, projektorom /výtvarný filmový kolotoč/ 
Martin Iľaš, Mária Tokárová: 

- Inštalácia výstav 

- Práca s internetom, projektorom 

- Grafika, plagáty, pozvánky 
Katarína Bobková: 

- Inštalácia výstav, DOD 

- Galéria absolventov 

- Práca s internetom, projektorom 
Silvia Haulik, Nikola Šoltésová: 

- Realizácia žiackych tanečných vystúpení 

- Scéna, kostýmy, rekvizity na žiacke vystúpenia 

- Práca s internetom – motivácia 
Paulína Gavaľová: 
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- Realizácia žiackych divadelných predstavení 

- Scéna, kostýmy, rekvizity na žiacke predstavenia 

- Práca s internetom – motivácia 

- Konferovanie akcii ZUŠ 
 
Plánovaná účasť na súťažiach: 
VO, TO, LDO sa zúčastnia žiackych súťaží priebežne 
VO 

- Vesmír očami detí, CVČ Košice II/2021 

- IDOL, SND Bratislava II/2021 

- Ekoposter, Žilina 

- Starí majstri, Mú Ke- Staré mesto XI/2020 
LDO 

- Šaliansky Maťko, Košice III/2021 

- Hviezdoslavov Kubín, III/2021 
TO 

- Tanečné súťaže, III, IV/2021 
 

Plány jednotlivých členov PK v oblasti vzdelávania 
 

Plány jednotlivých členov PK v oblasti vzdelávania 

V rámci celoplošného vzdelávania pedagógov ZUŠ, aj členovia PK absolvujú online vzdelávanie 
„Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia a adaptačného 
vzdelávania“. 
Paulína Gavaľová – Filozofická fakulta – Slovenský jazyk a literatúra a Výchova k občianstvu 
Nikola  Šoltésová - odbor 8227 Q Tanec na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach 
 
Vzdelávanie členov PK individuálnou formou predovšetkým v oblasti pedagogiky, psychológie 
a metodiky vyučovania VO, TO, LDO 

- Práca s PC vo vyučovacom procese – prezentácia, encyklopédia diel 

- Štúdium didaktiky  

- Artterapia 

- Motivácia žiakov v rôznych fázach vyučovacieho procesu s využitím digitálnych technológií 

- Disciplína v triede, hra ako vyučovacia metóda 

- Spolupráca rodiny a školy 

- Ľudské práva 

- Boj proti drogám 

- Štúdium školského a pracovného poriadku 
 

Plán zasadnutí PK: 
Kontrolná a hodnotiaca činnosť -5x ročne (september, november, január, apríl, jún) 
kontrola triednej agendy, 
klasifikácia žiakov,  
dochádzka – výstupy, prístupy,  
dodržiavanie časovo-tematických plánov v súlade s individuálnymi potrebami a schopnosťami 
žiaka, 
školné, príspevok RZ 
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Návrh plánu práce predmetovej komisie výtvarného, tanečného a literárno – dramatického 

oddelenia na školský rok 2020/2021 bol prerokovaný na zasadnutí PK dňa 27.8.2020. 

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

 vedúca  PK – Mgr. Beáta Fedorová 

     

 
Plán práce predmetovej komisie výtvarného, tanečného a literárno – dramatického oddelenia 
schvaľuje dňa   1.10.2020 
 

 
...................................................................
riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely 
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PLÁN PRÁCE 
Plán práce pre hudobnú skupinu Amber String 2020/2021 

 

Vedúci pedagóg:   Baran Tomík Ivan DiS..art.  

Počet žiakov v skupine:  5  

Nácviky skupiny  PONDELOK   18.05-18.50                            
                         STREDA   17.15-18.50 
Nástrojové obsadenie:   El. gitara  
  Bassgitara 
  Bicie  
  Keyboards 
 

Hudba, kultúra a umenie sa nesie už od nepamäti s celým ľudstvom. Sú našou neoddeliteľnou 

súčasťou a snažíme sa ich čo najviac púšťať do našich životov. Bohužiaľ už dlhší čas sme 

svedkami pandemickej krízy zvanej COVID-19,ktorá nepriaznivo ovplyvňuje dianie na celom 

svete. Všetky spoločenské podujatia vrátane hudobných vystúpení a koncertov boli zrušené, čo sa 

koncom minulého školského roku dotklo aj našej činnosti. 

V náročnej situácii ktorá naďalej trvá, kapela sa bude snažiť prekonať vzniknuté prekážky a plne sa 

angažovať v tvorbe repertoáru a jeho následného využitia pri verejných vystúpeniach. 

Náplň práce: Pri nácviku skladieb dbať na dôslednosť inštrumentálneho prevedenia jednotlivých 

členov, vytvárať priestor na ich individuálny rast, ale zároveň klásť dôraz na disciplínu , ktorá je 

priam nevyhnutná v kolektívnom zoskupení. Podporovať u mladých ľudí harmonicko – melodické 

cítenie, rytmiku a správne frázovanie pri rôznych formách improvizácií s dôrazom na tvorivosť 

a kreativitu. Vítaná bude aktivita všetkých členov skupiny pri  tvorbe vlastných skladieb. Repertoár 

budú tvoriť hlavne prevzaté skladby zo svetovej a česko-slovenskej tvorby. 

 Členovia skupiny: 1.Matúš Juhás- el. Gitara 

                                      2.Veronika Drenčáková- bas Gitara 

                                      3.Jonathan Šuk- Keyboards 

                                      4.Alexandra Pastorová- spev 

                                      5.Lára Kočanová-- spev                                       

Úlohy a ciele: Zabezpečiť  správne fungovanie hudobnej aparatúry, dbať so žiakmi o jej údržbu 

a správne zaobchádzanie s ňou. Koncom školského roku naša škola organizuje 

Celoslovenskú súťaž Pop-rockových a jazzových formácii v rámci ZUŠ,kde skupina Amber strng 

sa opäť po dvoch rokoch môže prezentovať a taktiež napomáhať pri spoluorganizovaní tohto 

skvelého podujatia. Okrem toho má skupina ambíciu vzorne reprezentovať školu na interných aj 

verejných podujatiach  

Plánovaný nácvik skladieb 

Inštrumentálne skladby: Briggs Marangoni—Medium Funk Blues(a-mi improv.) 

Vlastná inštrumentálna skladba 
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                                    CZ, SK: Pavol Hamel- Ja nemám Lásku v maíčku 
                                                Tereza Kerndlová- Jméno 
                                                Tereza Mašková- O nás dvou 
                                                Jana Kiršner- Pokoj v duši 
                                                Katka Knechtová – V Tichu 
 
Zahraničné:      Lady Gaga- Always Remember us this Way 
Michael Jackson- Man in the mirror 
Jassie J“- Masterpiece 
Zoe Wees- Control 
W.Houston—Itś not real, But itś OK 
TBNH- Heat 
 

Návrh plánu práce hudobnej skupiny Amber string vypracoval vedúci skupiny  

 

 

  Baran Tomík Ivan DiS..art.    …………………………… 

 

 

Plán práce schvaľuje dňa 1.10.2020 

 

  Riaditeľ  školy: Mgr.art. Ján Samsely …………………………… 
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PLÁN PRÁCE 
pre ľudový súbor Jantár 
na školský rok 2019/2020 

 

Zodpovední: Mgr. Marián Demeter, Mgr. Art Juraj Helcmanovský.  

Počet žiakov a priateľov v súbore: 14 

Súbor nacvičuje pravidelne jeden krát týždenne.                                

Náplň práce: výchova mladého jedinca v duchu environmentálnej výchovy, priblížiť žiakovi 

kultúrne dedičstvo ľudovej hudby (piesne, tance) z východoslovenského regiónu. V školskom roku 

2020 / 2021 súbor absolvuje tematické a verejné koncerty v rámci školy. 

Obsadenie nástrojov:  

1.husle 
2.husle 
cimbal 
kontrabas                                                            
Žiaci a priatelia Ľ. S. Jantár:                                             

1. husle 2. husle 

M. Andričík            E. Kvokačková     
Z. Kočanová     N. Kupcová 
M. Bačiková     R. Repovská 
M. Sukovská          V. Pšárová 
M. Kellner     A. M. Pavlíková 
S. Jeník 
K. Matiaš 
cimbal  
R. Sukovský    
S. Klempay 
 
          Úlohy a ciele: vytvoriť podmienky pre obsadenie nástroja viola žiackym aparátom. 

Plánované nacvičovanie skladieb: ,,Ľudové piesne z regiónov východného Slovenska,  maďarské 

čardáše h mol a  B Dur. Obohatenie repertoáru o vianočné koledy z regiónu Zemplín, Šariš, Spiš 

a ďalšie. Naučiť nových členov  repertoár súboru. G dur a B dur čardáše. 

  Košice: 25.9.2020 
 

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

vedúci súboru  Mgr. Marián Demeter 

Plán práce schvaľuje dňa 1.10.2020 

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

       riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely
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PLÁN PRÁCE 
dychového orchestra Klasic Band 
na školský rok 2019/2020 

 
 
Vedúci pedagóg:   Mgr. Art Ján Samsely 
    Mgr. Art. Monika Samselyová 
 
Spolupráca:    Mgr. A. Tóthová, T. Tabaček,  Mgr. Art. R. Iglody,BcA. O. Szigeti 
 
 
Koncertná činnosť 2020/2021 
 
november  
Sakrálny festival 
december  
vianočný koncert /DU/, Košické Vianoce /Hlavná ulica/ 
február – jún 
verejné koncerty plánované školou 
súťaž:  Popp – Rock – Jazz ZUŠ Jantárová 6, Košice,  
Šengenský poludník 
 
Repertoár na škol. rok 2020/2021 
 Billie  Jean – M.Jackson,  
Rock in      Christmas,   
E. Winhouse  Rehab,   
D. Rolincová  Čo o mne vieš,  
Sway,  
B. Dubasová Dievča z reklamy,  
Earth Wind @ Fire September,  
Ed Sheeran  Shape of  you 
 
Charakteristika a hlavne cieľe 
Včleniť nových žiakov do kolektívu v jednotlivých sekciách -  flauta, saxofón, bicie, spev, 
spolupráca s novým školským speváckym zborom, pracovať pravidelne na novom repertoári počas 
celých skúškach a podľa potreby na delených skúškach po jednotlivých sekciách na súhre, ladení, 
dynamike, kompaktnosti a charaktere jednotlivých skladieb so spevom aj bez spevu, len 
inštrumentálne. Dopĺňať nových členov, pracovať na kvalite a úrovni telesa. Zamerať sa na 
vystúpenia počas celého škol. roka podľa požiadavky školy a mesta. 
 
 
Vypracovali:  Mgr.art. Ján Samsely  ................................................................ 
 
                       Mgr. art. Monika Samselyová  ................................................. 
 
 
Košice: 25.9.2020 
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PLÁN PRÁCE 
v školskom sláčikovom orchestri 
na školský rok 2019/2020 

 

Umelecký vedúci 

Július Illeš, DiS. art. 

 

Pedagogická spolupráca: 

Mgr. Ľubov Gerusová 

 

Nástrojové obsadenie: 

Prvé husle 

Druhé husle 

Violončelo 

Klavír 

 

Cieľ: 

Viesť žiakov k spoločnej súhre. Pri nácviku skladieb klásť dôraz na dôslednosť inštrumentálneho 

prevedenia jednotlivých členov a disciplínu v kolektívnom zoskupení. Podporovať u žiakov 

harmonicko  - melodické cítenie , rytmiku a správne frázovanie. U sláčikových nástrojoch dbať na 

intonačnú čistotu a kvalitu tónu. Rozvíjať u žiakov schopnosť hrať podľa gesta dirigenta. Počas 

roka vystupovať na koncertoch organizovaných školou.  

 

Repertoár: 

Skladby podľa výberu umeleckého vedúceho 

 

Plánované podujatie: 

Verejné koncerty školy 

 
Návrh plánu práce v školskom sláčikovom orchestri bol spracovaný dňa 25.9.2020 
 

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

Július Illeš, DiS. art. 

 

Plán práce schvaľuje dňa 1.10.2020 

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

       riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely 
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PLÁN PRÁCE 
v školskom speváckom zbore 
na školský rok 2019/2020 

 

Umelecký vedúci 

Mgr.art. Marián Bujnovský 

BcA. Veronika Havaši 

Mgr. Oľga Varínska 

Košický detský spevácky zbor 

Košický detský spevácky zbor vznikol v roku 1975 v bývalom Dome kultúry VSŽ. Od vzniku hudobnej 

školy Jantárová, zbor úzko spolupracoval s celou školou do roku 2004. Následne sa zbor presťahoval do 

priestorov na ulici Milosrdenstva. Následne sa zbor presťahoval do priestorov Krajského osvetového 

strediska, kde pôsobil do roku 2010. Od roku 2010 sa zbor spojil s hudobnou školou Vlada Urbana na 

Starozágorskej ulici, kde pôsobil do roku 2015 pod názvom Mladé hlasy. Neskôr spevácky zbor pôsobil 

na Základnej škole na Masarykovej ulici a do augusta 2020 využíval  priestory Kulturparku v Košiciach. 

Košický detský spevácky zbor reprezentoval našu krajinu v Belgicku, Holandsku, Česku, Poľsku, 

Slovinsku, Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Srbsku, Bulharsku, Rakúsku, Taliansku, Mexiku a vo 

Švajčiarsku. Zbor dvakrát získal cenu Cum laude na európskej súťaži v Neerpelte v Belgicku. Vydal 

sedem CD a audiokazetu Pre Vás spieva KDSZ. Jeho repertoár tvorí ľudová, romantická, muzikálová, 

vianočná a sakrálna hudba, skladby klasikov, evergreeny, černošské spirituály aj súčasná slovenská a 

svetová zborová tvorba. Zbor založil Ľubomír Varínsky s manželkou Oľgou, ktorá ho dodnes vedie. Zbor 

má dvoch nových vedúcich a to Mgr.art. Mariána Bujnovského a BcA. Veroniku Havasi, ktorí naďalej 

spolupracujú s pani Mgr. Oľgou Varínskou. Rok 2020 je pre tento zbor výnimočný z hľadiska 45.výročia 

speváckeho zboru od založenia. 

Cieľ: správne postavenie v speváckom zbore, spievanie v kolektíve, harmonické akordické citenie, 

správna artikulácia, správne dýchanie, rytmické cítenie, spievanie naspamäť  

Repertoár: Viva la musica, Orchester, Pieseň pre Vás, Rám a obraz, vianočné koledy, Dugaduga, 

Idú noty do roboty, rôzne skladby z rôznych období (2 hlas, 3 hlas) 

Plánované podujatie: Koncert v rámci školy, Koncert k 45.výročiu speváckeho zboru 

Návrh plánu práce speváckeho zboru bol spracovaný dňa 22.09.2020 

 
.......................................................................... 
      
 Mgr. art. Marián Bujnovský 
 
.......................................................................... 
  

Plán práce schvaľuje dňa 1.10.202                                riaditeľ školy – Mgr. art. Ján Samsely 


