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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

       1.    Vyhlášky Ministerstva školstva SR   č.   9/2006  Z. z.  zo 16. 12. 2005 o štruktúre    

              a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

              škôl a školských zariadení. 

       2.    Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

       3.    Koncepcie školy na roky 2019 - 2023. 

       4.    Plán práce školy ZUŠ Ferka Špániho, Žilina na školský rok 2021/2022. 

             5.    Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií. 

             6.    Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Ferka Špániho, Žilina. 

    

 

 

 

 

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: 

Štruktúra a obsah nasledujúcej správy sú určené Vyhláškou Ministerstva školstva SR   

z 18.decembra 2020. 
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a) Základné identifikačné údaje o škole: 

 

1. Názov školy:Základná umelecká škola Ferka Špániho, Žilina (od 26.6.2007). 

2. Adresa: Martinská 19, 01008 Žilina. 

3. Telefón: mobil: 0911749200, 0903666200, 0910520522, 0904166200 

4. Internetová adresa školy: www.spanihozus.sk 

Elektronická adresa školy:ekonomickezus@gmail.com                    

Zriaďovateľ školy: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 

PSČ: 01131 

5. Vedúci zamestnanci školy: 

Mgr. Dagmar Wróbelová-riaditeľka   

Mgr. Antónia Turianová-zástupkyňa riaditeľky 

Mgr. Lenka Špalková- zástupkyňa riaditeľky 

6. Členovia rady školy: 

Mgr. Alena Orlická- predsedkyňa- za učiteľov ZUŠ Ferka Špániho 

Ing. Patrik Groma PhD.-za poslancov MÚ 

Ing. Ľuboš Plešinger-za poslancov MÚ 

Ing. Ján Ničík-za poslancov MÚ 

Mgr. Iveta Martinková-za poslancov MÚ 

Iveta Grichová-za rodičov 

Mgr.Eva Kyšková- za rodičov 

Mgr. Marcela Valášková-za rodičov 

Ing.  Jozef Gažo-za rodičov 

Peter Ladovský-za učiteľov ZUŠ Ferka Špániho 

Ing. Janka Krištofíková-za hospodárskych pracovníkov ZUŠ Ferka Špániho 

Členovia umeleckej rady školy: 

Mgr. Dagmar Wróbelová-RŠ 

Mgr. Antónia Turianová-ZRŠ 

Mgr. Lenka Špalková-ZRŠ 

Mgr.Jozef Gluch-PK-akordeón, keyboard 

PaedDr. Mária Zahatlanová-PK hudobná náuka 

Janka Valášková-PK výtvarný odbor 

Zuzana Surgentová-PK tanečný odbor 

Mgr.art. Barbora Juríčková PK-literárno-dramatický odbor 

Mgr. Eva Chovancová-PK klavír 

Veronika Antolová-PK spev 

PaedDr.Mária Zahatlanová vedúca elok. pracoviska v ZŠ Námestie mladosti,  

Mgr. Jana Sedlická-vedúca elok. pracoviska  v ZŠ Teplička n/ Váhom 

Peter Ladovský- PK dychy, bicie , struny,harfa 

Radoslav Jurčo –vedúci elokovaného pracoviska v ZŠ s MŠ Rosina  

                        Mgr.art. Jaroslav Hell-PK, gitara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spanihozus.sk/
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b) Počet žiakov školy: 750 

 

  Údaje o počte žiakov  

k 15.9. 2021 v jednotlivých 

odboroch 

 Údaje o počte žiakov 

k 30.6.2022 v jednotlivých 

odboroch 

Hudobný 430 426 

Výtvarný 246 227 

Tanečný  30  29 

Literárno-dramatický  44  42 

Spolu 750 724 

Rozdiel v počte žiakov na začiatku školské roku a na jeho konci je 26. Sú to žiaci krtorí 

v priebehu štúdia vystúpili alebo prerušili štúdium z rôznych dôvodov (prevažne Covid, ale aj 

sťahovanie, študijné a zdravotné dôvody). 

 

c) Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 113 

 

d) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania za 

    II. polrok: 

Počet žiakov spolu: 724          

         

Z nich PŠ:      39     

             I.st.              644 

II.st.                41 

             

            Absolventi prvého stupňa:  60 

            Absolventi druhého stupňa:  4   

           

   Klasifikácia:    Vyznamenaní:  Prospeli :  Neprospeli:   Neklasifikovaní: 

 

           Spolu:            597                   124                 --                         3 

    

e) Zoznam študijných odborov a jednotlivých predmetov: 

 

Hudobný odbor(HO):                                                                    

Hra na klavíri, akordeóne, husliach,violončele, gitare, zobcovej a priečnej flaute,  saxofóne  , 

klarinete, keltskej harfe,  keyboarde, bicích nástrojoch , hra na cimbale, spev, základy hry 

v tanečnej kapele, spevácky zbor. 

                                                                   

Výtvarný odbor(VO): 

Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, modelovanie, keramika,video a animácia, 

fotografia, grafický dizajn 

                

Tanečný odbor(TO): 

Klasický tanec, kreatívny tanec, ľudový tanec, tance iných národov, napr. írske tance,                                                                         

ale i tance moderné ako sú: hip-hop, alebo disco-tance 

 

Literárno-dramatický odbor(LDO): 

Dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore. 

V ročníkoch 3.-6. pribúdajú : pantomíma, improvizácia, štruktúrovaná dráma a slovesnosť.  
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Hudobný odbor:Pre prípravné štúdium, ďalej č.2,3,4,5,7,9,12,19,21,23, 28 

Výtvarný odbor: Pre prípravné štúdium-č.42, č. 43, 52, 54, 58 

Tanečný odbor: č.37,38,39 

Literárno-dramatický odbor: č. 42, 44,47,48  

 

f) Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu ped. zamest. školy: 

 

Počet zamestnancov spolu: 53 

Z toho hospodárskych:         4 

V HO:                                  39 

Vo VO:                                  6 

V TO:                                    1 

V LDO:                                 3 

 

Kvalifikačné predpoklady pedagogických pracovníkov: 

 

Všetci pedagógovia spĺňali kvalifikačné predpoklady. Z toho15 pedagógov v hudobnom 

odbore, ktorí sú zároveň absolventmi konzervatórií - čo je dostatočná kvalifikácia pre ZUŠ -

malo absolvované aj vysoké školy vo svojich odboroch .-Vo VO  mali vysoké školy päť zo  

šiestich vyučujúcich, z troch pedagógov LDO dve pedagogičky a pedagogička TO sú 

absolventkami vysokej školy. 

   

g) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

 

Pedagóg hry na gitare Mgr.art, Jaroslav Hell študoval kompozíciu na Konzervatóriu v Žiline, 

PaedDr. Eva Kýšková študovala na Konzervatóriu v Žiline dirigovanie speváckeho zboru 

a Mgr. Anna Brezániová hru na klarinete na Akadémii umení v Banskej Bystrici. 

 

h) PODUJATIA, PROJEKTY A PREZENTÁCIA ŠKOLY 

Jedným z dôležitým merítok kvality vyučovacieho procesu sú prezentácie žiakov rôzneho 

významu: 

-triedne besiedky, interné a verejné koncerty usporadúvané v koncertnej sále školy, 

-výstavy výtvarných prác žiakov VO usporadúvané v priestoroch ZUŠ  

-verejné koncerty v kultúrnych stánkoch Žiliny (Koncertná sála Konzervatória v Žiline,  

 Bábkové divadlo Žilina a iné), 

-verejné koncerty, predstavenia a výstavy v spolupráci s partnerskou ZUŠ Vyškov v Žiline 

  a vo Vyškove, 

- Projekt 3 ZUŠ, koncertné vystúpenia žiakov HO zo ZUŚ F.Špániho Žilina –SR, 

  ZUŠ Vyškov CZ, Glazbena škola J.Vlašimského Virovitica HR. 

- polyestetické predstavenia tanečného a literárno – dramatického odboru (v spolupráci  

  s výtvarným aj hudobným odborom) v Mestskom divadle Žilina, 

-účasť žiakov HO, VO, TO a LDO na súťažiach regionálneho, krajského, celoštátneho  

  a medzinárodného významu, 

- spolupráca s inými inštitúciami (DSS Žilina – Vlčince, DSS Rudina, DSS Teplička nad  

  Váhom, MÚ Žilina, Obecný úrad Rosina, Obecný úrad Teplička nad Váhom), 

-iné podujatia.  
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ZUŠ Ferka Špániho, Žilina organizuje každoročne: 

-Regionálnu súťažnú prehliadku v štvorručnej hre na klavíri, ktorá máva aj nadregionálnych 

a zahraničných súťažiacich (Vyškov, Strážnice – ČR, Bratislava, Poprad, Smižany ... ), 

-školskú súťaž v hre na gitare, 

-spevácku súťaž Pavla Kršku 

-školskú spevácku prehliadku, 

-školskú klavírnu prehliadku, 

-školskú prehliadku v hre na akordeóne a keyboarde a cimbale 

-školskú prehliadku v hre na husliach, dychových a bicích nástrojoch. 

 

ZUŠ spolupracuje: 

-so Žilinskou univerzitou a Konzervatóriom v Žiline pri príprave študentov v oblasti   

  pedagogickej a odbornej praxe v hudobnom odbore, 

- s rôznymi médiami na propagáciu školy (Televízia Markíza, Tv JoJ, Žilinský Večerník, MY   

  žilinské noviny a iné), 

- s rodičmi žiakov školy a sponzorskými partnermi. 

- sa stala partnerskou školou interpretačnej súťaže MHFSH v Ostrave 

- škola má partnerstvo so ZUŠ Vyškov CZ a Glazbenou školou Jana Vlašimského HR 

 

ch) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou: 

 

V tomto školskom roku bola v ZUŠ Ferka Špániho vykonaná inšpekcia Štátnou školskou 

inšpekciou. 

Predmet školskej inšpekcie: 

Stav základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a 

personálního zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole. 

Všetky požadavky boli splnené. 

Zistené nedostatky-2 učitelia HN nespĺňali kvalifikačnépredpoklady. Opatrenia na odstránenie 

nedostatkov boli splnené. 

Od 17.6.2022 do 4.7.2022 prebehla na našej škole finančná kontrola z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny Žilina. Neboli zistené žiadne porušenia, kontrola prebehla bez 

problémov. 

i) Materiálno-technické zabezpečenie školy  

V priebehu školského roka 2021/2022 sa zakúpilo Pianino Petrof, nachádza sa v pavilóne C 

u p. učiteľky Kyškovej. Zakúpili sa husle s príslušenstvom (slák, puzdro), spevový mikrofón, 

stoličky ku klavírom. Taktiež sa dali naladiť a opraviť všetky klavíre. Vytvorila sa nová web 

stránka školy. 

Zakúpil sa tovar na prevádzku – kancelársky a školský nábytok, notebooky, počítač, 

sterilizátory vzduchu, vysávače pre upratovačky. 

V pavilóne A sa vynovila kuchynka – kuchynská linka, mikrovlnná rúra, kávovar. Zakúpila sa 

chladnička a kávovar do kuchynky v pavilóne C. 

Zrealizovala sa oprava a montáž posuvnej brány a malej bránky, vymenili sa dvere do literárno-

dramatickej triedy,  v sklade tanečného odboru a u upratovačiek. Vytvorila sa nová trieda pri 

koncertnej sále.  
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V letných mesiacoch bola položená plávajúca podlaha v pavilóne B a C. Taktiež sa vytvorila 

trieda v pavilóne B, kde sa zrušil nevyužívaný sklad tanečného odboru. 

Materiálno-technické zabezpečenie školy sa realizovalo v sume 41.490 € 

B/ Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Prostriedky na mzdy:      884.429,95 € 

Prostriedky na prevádzku:     57.238,25 € 

Z toho:  -     bežné výdavky:    45.688,00 € 

- kapitálové výdavky:   11.551,00 € (Pianino Petrof) 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov:  70.777,83 €   

   

Spolu finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti: 1.012.446,03 € 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: Podľa vývoja pandemickej situácie-  

    COVID 19 nebolo možné: 

 

-spolu so ZUŠ Vyškov a Glazbenou školou Virovitica zorganizovaťv Šípkovej spoločný 

 nácvik programu  na Staromestské slávnosti 2021                                         

-zorganizovať 26. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v štvorručnej hre na klavíri , podľa   

 možností aj so zapojením súťažiacich z ČR,  

 

k) Cieľ vytýčený v koncepčnom zámere a jeho plnenie:     

                                  

I naša škola prijala za svoj trvalý cieľ viesť žiakov cez obsah vzdelávania k univerzálnejším 

schopnostiam potrebným pre život, k tzv. kľúčovým kompetenciám. Umelecké vzdelávanie sa 

uskutočňovalo v uplynulom školskom roku podľa inovovaného ŠVP.  

Pedagogicko-umelecké ciele sme plnili za obmedzených podmienok kôli pandémii vo 

všetkých odboroch. V hudobnom odbore fungoval  školský orchester, ktorý vedie p.učiteľka  

Brezániová v spolupráci s p. učiteľkami Čelkovou a Beloridovou , spevácky zbor p.uč. 

Kýškovej . Pokračovalo sa vo vyučovaní nových  predmetov-saxofón,  basgitara, elektrická 

gitara, keyboard, violončelo a keltská harfa a hra na cimbale. Vo väčšej miere sa na 

vyučovanie využívali PC programy. Rozvíjala sa i komorná hra- online.Pani učiteľka Mgr. 

Dana Kubicová obnovila vyučovanie predmetu video a animácia a počítačová grafika. Mgr. 

Andtrea Hriviková začala vyučovať predmet počítačová grafika na elokovanom pracovisku 

ZŠ Jarná. Praktickými aktivitami LDO je moderovanie koncertov a predstavení žiakmi LDO. 

Vyvrcholením aktivít LDO bolo kultúrne vystúpenie: v Bábkovom divadle Žilina 

 

l) Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky 
  SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky školy 

 

• budova školy má vymenené okná, zrekonštruovanú spojovaciu chodbu, je 

vymaľovaný interiér školy, na chodbách je nová podlahová krytina, škola má 

vyhovujúcu koncertnú sálu, v učebni literárno – dramatického odboru je javisko 

s reflektormi, sála tanečného odboru je na dobrej úrovni, výtvarný odbor má dve 

priestorovo aj vybavením vyhovujúce ateliéry, triedu na keramiku a sklad,  súbory i 
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kapely majú samostatné cvičebne, škola je zabezpečená mrežami a kódovým 

otváracím systémom, 

• plnoorganizovanosť školy všetkými odbormi, 

• kvalifikovaný pedagogický zbor, z ktorých traja pedagógovia sú zároveň  

profesionálnymi herecami a ďalšia dramaturgičkou  Bábkového divadla v Žiline a dve 

profesorkami na Konzervatóriu v Žiline, 

• veľmi dobrá pracovná atmosféra, ktorá je tvorivá, pokojná, akceptujúca, priateľská, 

produktívna, kooperatívna a úspešná, 

• celková kvalita pracovného prostredia je na veľmi dobrej úrovni, 

• bohaté aktivity, účasť na množstvách verejných vystúpení žiakov, verejná prezentácia 

žiakov všetkých odborov v priestoroch školy i mimo nej  je na veľmi dobrej úrovni, 

• tvorba polyestetických projektov, ktorých základ tvorí spolupráca s tanečným 

a literárno – dramatickým odborom, ale zapájajú sa i žiaci výtvarného a hudobného 

odboru, 

• organizovanie vlastnej súťaže: Regionálnu súťažnú prehliadku v štvorručnej hre na 

klavíri, ktorá má nadregionálny v niektorých ročníkách i medzinárodný charakter a 

Gitarový maratón, 

• výborné výsledky a popredné umiestnenia žiakov na celoslovenských 
a medzinárodných súťažiach, 

• úspešnosť v prijímaní žiakov na stredné , vysoké umelecké a pedagogické školy, 
• rozvinuté partnerské vzťahy s umeleckými školami v zahraničí ( Vyškov – Česká 

republika, Virovitica – Chorvátsko )- účast na spoločnom Projekte troch ZUŠ, a 
zároveň spolupráca so ZUŠ Ostrava-Poruba-účasť na Medzinárodnom festivale 

slovanskej hudby. 

• dobrá spolupráca s výborom ZRŠ na škole, 

• úzka spolupráca s MÚ Žilina, klubmi a domovmi dôchodcov, so  ZŠ Martinská, ZŠ 

Námestie mladosti, ZŠ Jarná, ZŠ s MŠ Rosina, so ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom ,  

s Konzervatóriom Žilina a dobrá spolupráca s médiami (Žilinský večerník), rádiom 

Frontinus 

• prezentácia školy na vlastnej webovej stránke. 

 

Slabé stránky školy 

• vysoké poplatky za teplo cez mestskú firmu Bytterm-vysoké prevádzkové náklady, 

• nedostatok finančných prostriedkov na ohodnotenie tvorivých zamestnancov vo forme 

odmien alebo osobných príplatkov. 

                                                                          

Príležitosti 

• modernizácia a postupné dopĺňanie materiálno – technického zabezpečenia školy,  

• zvýšenie finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa na osobné príplatky a odmeny pre 

aktívnych a úspěšných učiteľov, 

• získavanie finančných prostriedkov z grantov a od sponzorov,  

• medializácia a zviditeľňovanie školy. 

Riziká 

 

• limitované prideľovanie finančných prostriedkov v rámci normatívneho financovania, 

ktoré je spôsobené rozdelením na školy s originálními a prenesenými kompetencemi. 

Originálne kompetencie nemajú štátom garantované financovanie ako prenesené i keď 

zaškoľujú velký počet žiakov, 
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• nedostačujúce finančné ohodnotenie zamestnancov v školstve, 

• nedokonalosti v školskej legislatíve, 
• stále sa stupňujúce byrokratické zaťaženie pedagógov a vedení škôl, 

• slabá akceptácia ZUŠ zo strany verejnosti i politikov.                                            

 

m) Oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

 

Hudobný odbor – prijatá úloha- „vo vyučovaní hudobnej náuky by sa v v štruktúrach hodín 

malo zaraďovať viac vokálnych aktivít, budeme vyžadovať vyučovanie intonácie i s využitím 

tonálnej piesňovej metódy“. Táto úloha nebola splnená dostatočne. Príčinu vidím 

v nedostatočnom záujme vyučujúcich hudobnej náuky o vokálne aktivity . 

-ďalšou nesplnenou je úloha: „ vyvinúť väčšiu aktivitu pri vyhľadávaní vhodných PC 

programov vo všetkých odboroch“.     

Výtvarný odbor   

-Rezervu máme v zadeľovaní žiakov do skupín tak, aby v jednej nesedeli žiaci s väčším 

vekovým rozdielom ako 1 rok. Tento problém je ťažko riešiteľný z dôvodu mimoriadnej 

zamestnanosti žiakov vo voľnočasových aktivitách. Napriek tomu sa usilujeme o zlepšenie. 

n) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov        

     na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: 

 

Základné umelecké školy dávajú žiakom základy umeleckej a estetickej výchovy, no plnia aj 

nemenej dôležitú úlohu, akou je výchova budúcich pestovateľov záujmovej umeleckej 

činnosti a budúcich divákov divadelných, či tanečných predstavení, poslucháčov koncertov, 

alebo návštevníkov galérií. 

Vzhľadom k tomu, že prestíž umeleckých aj pedagogických povolaní v ostatných rokoch 

prudko poklesla, z roka na rok sa hlási čoraz menej žiakov na stredné, alebo vysoké 

umelecké, či pedagogické školy. Je to škoda z dôvodu, že mnoho výrazných umeleckých 

talentov z existenčných dôvodov radšej študuje spoločensky atraktívnejšie študijné odbory. 

Z tých žiakov, ktorí sa na vyššie školy hlásili boli všetci prijatí, čím sme dosiahli 100%-tnú 

úspešnosť. (viď.analýza výchovno-vzdelávacej činnosti)  
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Účasť žiakov na súťažiach, prehliadkach, verejných vystúpeniach, prijatí 

žiaci na stredné a vysoké odborné školypo jednotlivých odboroch. 

 

Predmetová Komisia – KLAVÍR 
Mená vyučujúcich: Mgr.Eva Chovancová, Eleonóra Farkašová, Mgr.Jozef Gluch, 

PaedDr.Eva Kyšková, Jarmila Ladovská, Gabriela Moresová, Mgr.Alena Orlická, 

PaedDr.Mária Zahatlanová, Veronika Antolová, MgA. Marek Bohunický, Mgr.Jana Sedlická, 

Mgr.Ľudmila Dubinina, Mgr.Dušan Jaššo, Bc. Miroslav Rajt. 

 

 
   

PREZENTÁCIA  
Online koncert 
venovaný F. Špánimu 

Dramaturgia - p. Orlická, účinkovali  3 žiaci z triedy p. Orlickej, 2 žiaci z triedy p. Chovancovej 

Online koncert 
klavírneho oddelenia 

Dramaturgia - p. Chovancová, účinkovali  3 žiaci p. Moresovej, 3 žiaci p. Orlickej, 5 žiakov p. Chovancovej 

Vianočný online koncert Účinkovali žiaci p. uč. Kyškovej, p. Moresovej, p. Orlickej, p. Chovancovej 

Online koncert Nová 
hudba 

Účinkovali žiaci p. Moresovej 1 žiak, p. Orlickej - 2 žiaci,  p. Chovancovej - 2 žiaci 

Online triedne besiedky  p. Orlická,  p. Dubinina,  p. Chovancová,  p. Zahatlanová     

Rodinný koncert Žiaci p. Orlickej 

Koncert k výročiam 
skladateľov 

Žiaci p. Farkašovej,  p. Orlickej, p. Ladovskej 

Koncert komornej 
a populárnej hudby 

Žiaci p. Orlickej, p. Farkašovej, p. Moresovej, p. Ladovskej 

Skladateľský koncert Žiaci p. Chovancovej, p. Moresovej 

3 Absolventské koncerty   

Triedne besiedky  Všetci vyučujúci  

Klavírna ročníková 
prehliadka 

žiaci I. stupňa 

Koncet v Rosenfeldovom 
paláci 

p. Moresová 

Koncerty pre HN  p. Moresová 

Koncert klaviristu Jozefa 
Hollého v DO  20. 5. 2022  - p. Chovancová so žiakmi 

Koncert študentov 
Konzervatória z kl.triedy 
p. Berkiho – 27.6.2022   
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Mimoškolská činnosť učiteľov 

vzdelávanie – p. Eva Kyšková – štúdium na Konzervatóriu (odbor dirigovanie),  

p. Mária Zahatlanová – 1. atestácia na MPC v Žiline 

 

 

 

Predmetová komisia – dychy, husle, violončelo, bicie, harfa:  
Mená vyučujúcich: Mgr.art.AnnaBrezániová, PeterLadovský, Mgr.Andrea Rajteková, 

Bc.Mária Čelková M, PaedDr. Daniela Figurová D, Mgr.art.Júlia Veselá, Mgr.Jakub Kaprál. 

 

 

PREZENTÁCIA 

1. Žiaci prijatí na Konzervatórium, umeleckú školu, pedagogickú školu..: 

Absolventka Hana Kamenárová prijatá na Strednú odbornú školu pedagogickú sv. Marie Goretti (Brezániová A.) 

Matej Káčerik sa 21.6.2022 zúčastní prijímacích skúšok na Konzervatórium v Žiline 

do ročníka mimoriadneho štúdia. (Veselá J.) 

    2. Školské prehliadky, súťaže, koncerty: 

      online koncerty – (Čelková M., Ladovský P., Figurová D.) 

      Vianočný koncert – online (Brezániová A.) 

      Absolventský koncert: 

      Hana Kamenárová, Ema Brunová – sólo, kvarteto – 24. 5. 2022 (Brezániová A.)   

      Badániková Rebeka – priečna fl. – 24. 5. 2022 (Ladovský P.) 

      Šelingová Andrea – saxofón (Ladovský P.) 

 

14.5.2022 koncert ku Dňu matiek -kultúrny dom Kysucký Lieskovec spolupráca so ZUŠ Ferka Špániho harfový súbor (Rajteková A.) 

13.6. 2022 koncert ZUŠ Kysucký  Lieskovec v kaštieli Chateau  Gbeľany - vystúpenie harfového súboru aj žiačky ZUŠ F. Špániho  

14.6.2022 absolventský koncert ZUŠ Kysucký Lieskovec vystúpenie harfového súboru (Rajteková A.) 

Kaviareň NAPOLCESTE - 14. júna 2022 –kapela (Kaprál J.) 

Staromestské slávnosti - 16. júna 2022 – kapela (Kaprál J.) 

Medzinárodná klavírna súťaž AMADEUS v Brne (CZ) 

Mária Chmúrová, II. kategória - 3 miesto -ped.M.Bohunický 

Katarína Chmúrová, III. kategória - 3. miesto -ped. M.Bohunický 

Anna Chmúrová, III. kategória – čestné uznanie -ped.M.Bohunický 

Sestry Chmúrové sú zároveň mimoriadnymi žiačkami p. M. Berkiho na Konzervatóriu v Žiline. 

Medzinárodná Súťaž mladých klaviristov „Merci, Maestro!“ (Brusel - Belgicko) 

Anna Chmúrová získala na súťaži 1. miesto v I. kategórii (ped. M. Bohunický) 

Jún-Klavírna súťaž na Konzervatóriu Žilina 

Mária a Anička CHmúrové získali 1. miesto -ped. M.Bohunický 

Katarína Chmúrová 2. miesto -ped. M.Bohunický 
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Rodinný koncert (Čelková M.) 

Koncert komornej a populárnej hudby – 9.6.2022 (Čelková M.) 

14.10.2021 – Rajecká hudobná jar (Veselá J.) 

28.4. – verejný koncert (Veselá J., Figurová D.) 

20.6.2022 – Talenty pre európu – medzinárodná súťaž Dolný Kubín (Veselá J.) 

Ročníková prehliadka dychových nástrojov – 14.6.2022 

Ročníková prehliadka bicie – 21.6.2022 

Ročníková prehliadka husle – 9.6.2022 

 

 

Návštevy koncertov, predstavení: – SFKU.......: 

Dom Umenia Fatra – koncert Hudba bez hraníc (sírsky klarinetista Kinan Azmeh), 

slovenský klarinetista Martin Adámek (25.9.2021); prítomná žiačka Ema Brunová 

(Brezániová A.) 

Klarinetový Masterclass – lektor Martin Adámek – spolupráca s Konzervatóriom Žilina, 

23.- 25.9.2021; prítomní žiaci Ema Brunová a Lukáš Tomovič (Brezániová A.) 

Klarinet v hudbe nemeckého a francúzskeho romantizmu a impresionizmu – 24.2.2022,  

Rosenfeldov palác, prítomná žiačka Ema Brunová (Brezániová A.) 

Klarinet v slovenskej hudobnej tvorbe – 26.4.2022, Konzevatórium Žilina, prítomná žiačka 

Ema Brunová, Alexandra Gaňová (Brezániová A.) 

Seminár o histórii a vývoji klarinetu, koncert s doboými nástrojmi – Bojnice, 30.5.2022 

(lektori – členovia Lotz Tria, Róbert a Ronald Šebesta); prítomní žiaci Ema Brunová a Hana 

Kamenárová (Brezániová A.)   
14.6.2022 absolventský koncert ZUŠ Kysucký Lieskovec vystúpenie harfového súboru 

(Rajteková A.) 

3.Semináre a odborné školenia učiteľov: 

Seminár o histórii a vývoji klarinetu, koncert s dobovými nástrojmi – Bojnice, 30.5.2022 

(lektori – členovia Lotz Tria, Róbert a Ronald Šebesta) (Brezániová A.) 

Vyššie vzdelávanie (vysoké školy): 

Ukončené magisterské štúdium na Akadémii umenia v Banskej Bystrici dňa 7.6.2022. 

(Brezániová A.)  

Univerzita Palackého v Olomouci – magisterské štúdium (Čelková M.) 

4.Práca predmetovej komisie: 

Pk – dychy, bicie, husle, violončelo, harfa pracovala priebežne po celý šk. rok 2021/22 

5.Práca v porotách: 

Člen medzinárodnej online súťaže Gloria Artis Vienna – 15.2.2022 (Brezániová A.) 

6.Mimotriedna aktivita učiteľov:  

Koncertná činnosť na pôde ZUŠ, Konzervatória, UNIZA, Rosenfeldov palác (Brezániová A.) 

Návšteva a spolupráca s družobnou školou ZUŠ Vyškov – 17.-19.6. (Brezániová A., 

Ladovský P.) 
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Predmetová komisia-Spev  

 
Mená vyučujúcich: Mária Beloridová, Mgr.Jana Sedlická., Mgr.Štefan Bohunický, 

Mgr.Miriam Horváth, Veronika Antolová, PaedDr Eva Kyšková- spev.zbor, Mgr.Antónia 

Turianová . 

 

Účasť žiakov na súťažiach, prehliadkach, verejných vystúpeniach.... 

Online žiacke koncerty: 

účinkovali žiaci triedy: p. Turianovej 

 

 

SÚŤAŽE 

21.5.2022 prebehol na našej škole nultý online ročník speváckej súťaže ,, Spevácka súťaž Pavla Kršku“.  

Samotná súťaž vznikla na podnet pedagógov speváckeho oddelenia a so súhlasom skladateľa Pavla Kršku.  

Súťaž sa bude konať každoročne v mesiaci máj. 

Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov z našej školy, z tried p.Antolovej, p.Beloridovej a p.Turianovej. 

Linda Remeková / z triedy p.Turianovej/ a Surma Dávid Liam / z triedy p.Beloridovej/ zároveň získali titul ,, Absolútny víťaz“. 

Žiaci p.Turianovej sa tento školský rok v máji tiež zúčastnili speváckej súťaže ,,Vokálna jar“ v KNM, kde získali viacero umiestnení.  

Linda Remeková-zlaté pásmo 

Alexandra Buchová- strieborné pásmo 

Terézia Jančušková, Lujza Jergušová, Daniela Benčíková- čestné uznanie 

 

Iné aktivity: p. Sedlická usporiadala 11.5. Rodinný koncert. 

 

 

Predmetová komisia: gitarové oddelenie 
 

Mená vyučujúcich: Mgr.art.Jaroslav Hell, Ing.Peter Priečinský, Radoslav Jurčo, Bc.Michal 

Petlák, Bc.Dominika Bahylová, Mgr.Michal Hottmar PhD ,Mgr. Alžbeta Baroniaková, 

PaedDr Katarína Šmehýlová, Mgr.Štefan Bohunický. 

 

Účasť žiakov na súťažiach, prehliadkach, verejných vystúpeniach.... 

Žiaci prijatí na Konzervatórium, umeleckú školu, pedagogickú školu..: 

 Lujza Janoušková (ped. Baroniaková) prijatá na Konzervatórium (študuje aj gitaru ale prijatá 

Prehrávky – technické skúšky žiakov 7.6.2022, 8.6.2022,  

Účasť žiakov na súťažiach, prehliadkach, verejných vystúpeniach.... 

Absolventské koncerty - 26.5.2022, 31.5.2022,  

Prehrávky na absolventské koncerty – 11.4.2022, Rodinný koncert 11.5.2022 – Ondrej 

Bakaľa so sestrou, 
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PREZENTÁCIA 

 

Koncert Komornej a Populárnej Hudby 9.6.2022,  

Skladateľský koncert 21.6.2022,  

Vianočný videokoncert  (žiaci J. Hella a R. Jurča) 

Koncerty: Kapela ZUŠ (ped. Hell, Kaprál) – účasť na besiedke 10.6.2022,  

koncert v kaviarni NAPOLCESTE 14.6.2022, Koncert na dvore ZUŠ 21.6.2022 

Kultúrne vystúpenia: Kapela ZUŠ (ped. Hell, Kaprál) – Staromestské slávnosti 16.6.2022 

 

Semináre a odborné školenia učiteľov:  

Medzinárodné gitarové kurzy v Banskej Štiavnici - Bahýlová 

Vyššie vzdelávanie ( vysoké školy): Akadémia umení v Banskej Bystrici - Bahýlová 

Mimotriedna aktivita učiteľov: Bahýlová - Festival Ivana Ballu v Dolnom Kubíne, úprava 

skladieb pre žiakov,  

Šmehýlová - garantovanie študijného odboru Hudba a človek Univerzita tretieho veku Žilina, 

Hottmar – účasť na vedeckých domácich a medzinárodných konferenciách,  

Jurčo, Hell - úprava a komponovanie skladieb pre žiakov, Jurčo - Koncert Komornej 

a Populárnej Hudby  

9.6.2022, Hell – Skladateľský koncert 21.6.2022, účasť na festivale Zborová pieseň v srdci 

Slovenska 23.6.2022 – uvedenie vlastnej skladby pre detský zbor a akordeón, 

 Hell, Priečinský, Bahýlová - Gitarový Maratón 27.6.2022 – koncertná činnosť 

 

 

Predmetová komisia: Keyboard, akordeón, cimbal 

Mená vyučujúcich, predmet: Mgr.Dagmar Wróbelová, Bc.Miroslav Rajt, Mgr.Štefan 

Bohunický, Mgr.Jozef Gluch, Jarmila Moravcová, PeadDr.Daniela Figurová, 

Mgr.SilviaVyšinská 

 

PREZENTÁCIA 

 

28.4. 2022- Martin Simaliak -keyboard (D. Figurová) 

28.4. 2022- Lukas Lokaj-keyboard (D. Wrobelová) 

28.4. 2022- Marek Lukac- akordeon (J. Moravcová) 

 

Absolventský koncert: 

Terézia Mihova- 24.5. 2022 (D. Wróbelová) 

Tomáš Brida- 26. 5. (J. Gluch) 

 Ročníková prehliadka  Keyboard, akordeón – 21.5. 2022 

 Pedagogické činnosti 

6.6 Triedna besiedka (J. Gluch) 

16.6. Triedna besiedka (Figurová D.) 

20. 6. Triedna Besiedka (Bohunicky S.) 

4. 5. Triedna Besiedka (Vyšinská M.) 

Pk – Keyboard, akordeón, cimbal pracovala priebežne po celý šk. rok 2021/2022 

Umelecká činnost na pôde mesta (Gluch J.) 
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Predmetová komisia:VO 
Mená vyučujúcich: p.Valašková,Mgr.Kubicová, Mgr.Lajčiaková, Mgr.Bohunická, 

Mgr.Špalková, p.Mamrillová, Mgr.Hrivíková 

 

Účasť žiakov na súťažiach, prehliadkach, verejných vystúpeniach.... 

 

1. Žiaci prijatí na Konzervatórium, umeleckú školu, pedagogickú školu..: 

      SSUŠ ŽILINA : 

Alexandra Kubove, Rastislav Vyskoč  p.uč.Kubicová 

Veronika Harabínová, Zuzana Hadzimová,Nikola Kocincová  - p.uč Valašková   

      Tamara Laurincová,Sára Šmehýlová,Simona Laková,Lenka Uhríncová –p.uč.Lajčiaková 

Ondrej Maček –p.uč.Bohunická  

      Stredná pedagogická škola v Trenčíne – Hana Buchová – p.uč.Valašková 

 

SÚŤAŽE 

 

VIANOČNÁ POHĽADNICA -medzinárodná súťaž v Dolnom Kubíne 

Lilien Švancárová-cena -p.uč.Valašková 

Sandra Chládeková-cena- p.uč.Lajčiaková 

Kristína Dolníková, Matej Papučík, Cevin Kališ:  cena-p.uč.Bohunická 

Polina Palamarchuk celosl.- čestné uznanie – p.uč.Hrivíková 

VESMÍR OČAMI DETÍ-Lucia Smržová – diplom a postup do celoslov.kola-p.Hrivíková 

PÚCHOVSKÉ PARAFRÁZY- celoslovenská-čestné uznanie Nellie Kopčanová 

KARPATSKÉ BIENÁLE GRAFIKY medzin.súťaž-čestné uznanie  

Veronika Čavojská - p.uč. Bohunická 

GORAZDOVO NÁMESTOVO –celoslovenská súťaž  

 Nataša Kaščáková, Myroslava Harashko – p.uč.Hrivíková 

GRAFICKÝ LÚČENEC-  celosloslovenská súťaž 

Rebeka Rybárová, Paulína Ščecinová cena -p.uč.Lajčiaková 

Matej Papučík cena-p.uč.Bohunická 

MDVV  LIDICE –medzin.súťaž, Vanda Szabadosová – čest.uznanie  – p.uč Hrivíková 

ŽILINA MOJE MESTO, okresná súťaž – Agáta Kyselová -2.miesto – p.Hrivíková 

 

 

2. Semináre a odborné školenia učiteľov:  

školenie Prvej pomoci - p.uč. Kubicová, Valašková , 

školenie v programe OpenShot -  Valašková,  

Inovačné vzdelávanie MPC- Podpora a rozvoj kreat.mysl. žiakov –Valašková ,Hrivíková 

3. Mimotriedna aktivita učiteľov: 

-Fotenie učiteľov, úprava fotiek, tvorba videí-p.uč.Kubicová 

-Nákup materiálu, tvorba zadaní, fotopostupov pre dištanč.vyuč., tvorba videa Vianočná   

 pohľadnica,  

-Nadácia Stonožka- výroba pohľadníc, inštalácia výstav v priestoroch školy, fotenie prác, 

  úprava fotografií a tvorba videa online výstavy VO , 
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-Návrh a realizácia diplomov a buletinu pre speváčske odd., organizácia absolvents.skúšok a  

 vernisáže, nákup darčekov pre absolventov,plagát na absolventskú výstavu VO,  

-Výučba dvoch ukrajinských žiakov, spolupráca na projekte s p. Hlávkovou ( ilustrácie  

 a tradičné ľudové remeslá do knihy pre Slovákov žijúcich v zahraničí - p.uč Valašková 

-Vianočná pohľadnica - projekt Stonožka -Hrivíková , Lajčiaková, Bohunická, Valašková 

-Nákup materiálu, tvorba videozadaní, školenie kolegov v programe OPENSHOT- p.zást.. 

Špalková 

 

 

Predmetová komisia: LDO a TO 
 

Mená vyučujúcich, predmet: Mgr.art Barbora Juríčková, Mgr. art. Juliána Hamranová, 

Mgr.art. Matej Valašík, Mgr.art.Anna Homolka-Čitbajová 

 

1. Žiaci prijatí na Konzervatórium, umeleckú školu, pedagogickú školu..:  

            Dominika Šošková - Bábkoherectvo, VŠMU Bratislava/ Mgr.art. Barbora Juríčková 

            Lujza Janoušková – Konzervatórium, Banská Bystrica / Mgr.art. Juliána Hamranová 

 

SÚŤAŽE 

  

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN/2021 

Krajské kolo Vajanského Martin 27.- 28.9. 2021 v Martine: 

Tatiana Altusová - druhé miesto s odporúčaním na postup do celoštátneho kola, II.kategória (prednes poézie) 

Radoslav Káčerik - prvé miesto a priamy postup do celoštátneho kola, III. kategória (prednes prózy) 

Laura Šebová - čestné uznanie, II. kategória (prednes prózy) 

Jakub Grof - čestné uznanie, IV. kategória (prednes prózy) 

  

 Celoštátne kolo 27. - 30.10. 2021 v Dolnom Kubíne: 

Tatiana Altusová - Strieborné pásmo, II.kategória (prednes poézie) 

Radoslav Káčerik - Bronzové pásmo, III. kategória (prednes prózy) 

 Pedagogické vedenie: Mgr.art. Barbora Juríčková 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN/2022 

Okresné kolo: 

1.miesto I. kat.próza -Leonard Muška /pod vedením Mgr.art. Mateja Valašíka 

3. miesto II.kat.poézia-Lucia Jančulová 

3. miesto II. kat.próza -Patrik Černák 

1. miesto II. kat.próza - Klára Pokorná 

3. miesto III. kat. próza- Nina Holeštiaková 

2. miesto III.kat.próza - Eliška Pokorná 

3. miesto IV. kat.poézia - Silvia Strempeková 

2. miesto IV. kat.próza - Radoslav Káčerik  

1. miesto IV. kat.poézia - Matúš Altus /pod vedením  Mgr.art. Barbory Juríčkovej/ 

3. miesto I.kat. poézia - Katarína Galková / pod vedením Mgr.art. Anny Homolka-Čitbajovej/ 
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Vaša Banda - Kolektívny prednes - J. Satinský/ Chlapci a chrobáky - postup do krajského kola Vajanského  

Martin /pod vedením  Mgr.art. Barbory Juríčkovej/ 

Krajské kolo: 

2. miesto s odporúčaním na postup, II. kat.próza - Klára Pokorná/ pod vedením  Mgr.art. Barbory Juríčkovej/ 

1.miesto - Vaša Banda - Kolektívny prednes - J. Satinský/ Chlapci a chrobáky - postup na celoslovenské kolo -  

Dolný Kubín/ pod vedením  Mgr.art. Barbory Juríčkovej/ 

Shakespeare's Day 

2.miesto – Shakespears Day, Školské kolo, prednes – Viktória Hričovcová /pod vedením Mgr.art. Juliána Hamranová 

 

 

 

PREZENTÁCIE 

 

4.10. 2021 -Koncert sestier Chmúrových / Rosenfeldov palác  

moderátori: Radoslav Káčerik a Dominika Šošková / ped.vedenie:   Mgr.art.Barbora Juríčková 

Vianočný virtuálny koncert – vianočné autorské básne a stand - upy vo videospracovaní/ ped.vedenie: Mgr.art. Barbora Juríčková 

26.3.2022 - moderovanie verejného koncertu ZUŠ - Nela Najdeková a Tamara Šoltýsová/ pod vedením Mgr.art. Anny Homolky 

11.5. 2022 - Rodinný koncert - moderovanie - Katarína Galková/ pod vedením Mgr.art. Anny Homolka - Čitbajovej 

24.,26. a 31. 5. 2022 -  príhovor  absolventov-text: Silvia Strempeková, Dominika Šošková a Jakub Grof,   

Moderovali S. Strempeková a R. Káčerík pod vedením Mgr.art. Barbory Juríčkovej 

9.6. 2022 - moderovanie  koncertu komornej a populárnej hudby v ZUŠ - sestry Pokorné / pod vedením Mgr.art. Barbory Juríčkovej 

        4. Iné:  

Spolupráca s pánom učitelom Priečinským a podielanie sa na spoločnej tvorbe – (rádio Frontinus) Nikola Otípková, Lujza Janoušková. 

/Mgr.art. Juliána Hamranová/ 

Spolupráca žiakov  a pedagógov LDO na ročníkovej práci (krátkom filme) študentov FF VŠMU - Patrik Černák(hlavná postava),  

Matej Behančín 

Leonard Muška, Dominik Zurovac, Mgr.art. Juliána Hamranová, Mgr.art. Barbora Juríčková 

Silvia Strempeková, Dominika Šošková – brigádnická činnosť v Bábkovom divadle   Žilina ( uvádzači) / Mgr.art. Barbora Juríčková/ 

 

 

Verejné vystúpenia, pripravované premiéry LDO: 

Mgr.art. Barbora Juríčková: 

9. máj - “Ja sladké túžby, túžby po prednese” - v Rosenfeldovom paláci - prezentácia 

um.prednesov žiakov II.st. 

10. máj - Prednes je super vec pre dnes!  - v Rosenfeldovom paláci - prezentácia 

um.prednesov žiakov I.st. 

19. máj - Premiéra absolventskej inscenácie BEZ PRÁCE NEBOLÍ CHRBÁT na motívy 

Timraviných Ťapákovcov na Stanici Záriečie 

20. máj - Premiéra autorskej inscenácie - “INÍ” - na Stanici Záriečie 

Mgr.art. Matej Valašík: 

2. jún - Verejná prezentácia tvorby  v priestoroch Rosenfeldovho paláca 

Mgr.art. Juliána Hamranová:27.jún – Verejná prezentácia tvorby s názvom „Priamy 

Prenos“ v priestoroch Konzervatória Žilina. 
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Semináre a odborné školenia učiteľov:  

Matej Valašík /18. -20.2.2022 Pohybový workshop/ Clowndoctors 

        Mimotriedna aktivita učiteľov:  

 Mgr.art. Barbora Juríčková: 

-vedenie umeleckého súboru VAŠA BANDA ( zabezpečenie propagácie ,  

-účasť na div. prehliadkach, príprava nových inscenácií, vedenie generálok,  

-nákup rekvizít, kostýmov, príprava scén...) 

-hľadanie a úprava textov na umelecký prednes 

• osobný umelecký rast v rámci práce herečky v BDŽ, spolupráca s podnetnými 

režisérskymi osobnosťami (v rámci sezóny 21/22  Peter Palik, Šimon Spišák) 

• účasť na divadelných festivaloch: 

Festival DOTYKY a SPOJENIA, Martin, september 2021 

Festival PŘELET NAD LOUTKÁŘSKÝM HNÍZDEM, Praha, október 2021 Festival 

SKUPOVA PLZEŇ, jún 2022 

-pravidelná účasť na divadelných predstaveniach v profesionálnych činoherných a bábkových 

divadlách na Slovensku i v zahraničí 

-spolupráca s ostatnými odbormi – HO – moderovanie koncertov 

-TVORBA  VIDEOSPOTOV k vianočnému virtuálnemu koncertu a vianočných dištančných 

 prác Vašej bandy ( stand-up, autorská báseň) 

-spravovanie skladov s kostýmami a rekvizitami pre LDO 

 Mgr.art. Juliána Hamranová: 

• vedenie LDO  ( príprava nových inscenácií,  nákup rekvizít, kostýmov, 

príprava scén...) 

• vedenie Hlasovej prípravy žiakov druhého stupňa LDO - výber piesní, tvorba 

notových záznamov, hľadanie podkladov… 

• hľadanie a úprava textov na umelecký prednes a LDO 

• osobný umelecký rast v rámci práce herečky v BDŽ, spolupráca s podnetnými 

režisérskymi osobnosťami (v rámci sezóny 21/22  Peter Palik, Matej Truban, 

Šimon Spišák) 

• účasť na divadelných predstaveniach: 

Festival Radosť, Brno – Hamplet on the ROAD, Novemeber 2021 

Divadlo Polárka, Brno – bábková rozprávka študentiek DAMU, Máj 2021 

• spolupráca s ostatnými odbormi – HO – moderovanie koncertov 

• TVORBA  VIDEOSPOTOV k vianočnému virtuálnemu koncertu a 

vianočných distančných prác  ( SLAM poetry,  autorské básne) 

Mgr. art. Matej Valašík: 

• hľadanie a úprava textov na umelecký prednes a LDO 

• osobný umelecký rast v rámci práce herca v BDŽ, spolupráca s podnetnými 

režisérskymi osobnosťami (v rámci sezóny 21/22  Peter Palik, Matej Truban, 

Šimon Spišák) 

• pravidelná účasť na divadelných predstaveniach a divadelných festivalov na 

Slovensku aj v zahraničí. 

• účasť na hereckých workshopov v rámci združenia CLOWNDOCTORS a 

osobnostý a profesionálny rast 
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Mgr.art. Anna Homolka-Čitbajová: 

• vedenie LDO  ( príprava nových inscenácií,  dramatizácia, tvorba scenárov, 

nákup rekvizít, kostýmov, príprava scén...) 

• hľadanie a úprava textov na umelecký prednes a LDO 

• osobný umelecký rast v rámci práce herečky v BDŽ, spolupráca s podnetnými 

režisérskymi osobnosťami (v rámci sezóny 21/22  Martin Geišberg, Matej 

Truban, Šimon Spišák) 

 

TO – Zuzana Surgentová 27.jún 2022 – Verejná prezentácia tvorby s názvom: 

 „Priamy Prenos“ v priestoroch Konzervatória Žilina. 

 

 

Na základe podkladov vedúcich predmetových komisií vypracovala Mgr. Dagmar Wróbelová 

 

 

V Žiline  20.9. 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.Dagmar Wróbelová,        Mgr. Antónia Turianová.        Mgr.Lenka Špalková 

         riaditeľka školy                        zást. riad. školy                      zást. riad. školy    

 

 

 

                                                  


