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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2010/2011 
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 
 

Kontaktné údaje školy 
 

Názov školy  Konzervatórium 
Telefónne číslo 055/ 62 219 67 

Faxové číslo 055/ 699 82 07 
Elektronická adresa kon-ke@stonline.sk 

Internetová adresa www.konke.sk 

Zriaďovateľ 

 
Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
 

Riaditeľ školy Bartolomej Buráš, MgA. 055/ 62 220 92 

Zástupcovia riaditeľa 
Silvia Sidorová, Mgr. 055/ 72 99 574 
Iveta Čisáriková, Mgr.art. 055/ 72 99 574 
  

Rada  školy Emília Dzemjanová, Mgr.art.,ArtD. predseda, 
pedag.zamestnanec 

 Gabriela Bombalová volený zástupca rodičov 
 Mgr.Mária Ivanecká volený zástupca rodičov 
 Valéria Richtáriková volený zástupca rodičov 
 Mgr.art.Peter Slávik volený pedag.zamestnanec 
 Mária Spišáková volený nepedag.zamestnanec 
 Mgr.Jozef Andrejčák delegovaný zástupca KSK 
 PhDr.Jana Kovácsová delegovaný zástupca KSK 
 MUDr.Marek Vargovčák delegovaný zástupca KSK 
 PaedDr.Július Klein ŠF, spoluprac.organizácia 
 Ján Bogdan delegovaný zástupca žiakov 

Poradný orgán školy  Umelecká rada, Pedagogická rada  
 
 
I. poslanie  a vízia  
 
SWOT analýza školy: 
 
Silné stránky: 
 
Výnimočné, najmä z hľadiska historického 

Slabé stránky: 
 
Dlhodobo pretrváva zhoršovanie nástrojového 
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vývoja a postavenia školy v regióne, aj v meste. 
Optimálna poloha dvoch budov, hlavnej na 
Timonovej č. 2, ktorá je dôstojnýma 
reprezentatívnym skvostom školy a druhej na 
Moyzesovej č. 44. Budovy sú po rekonštrukcii. 
Pedagogické a umelecké osobnosti – koncertní 
a divadelní umelci, ktorí pôsobia na škole.  
Úspešní absolventi školy, ktorí reprezentujú 
školu najmä v zahraničí. 
Štúdium na škole je možné vo všetkých 
študijných odboroch. 
 
 
 
 
 

parku – hudobné nástroje, na zakúpenie ktorých 
nie sú vôbec pridelené finančné prostriedky zo 
strany zriaďovateľa. 
Na mŕtvom bode je už tretí rok investícia do 
opravy materskej škôlky, ktorá patrí 
Konzeravtóriu. Príčinou je kríza, následkom 
ktorej nie sú finančné prostriedky na jej 
rekonštrukciu. 
 

Príležitosti: 
Absolventi školy mali v minulosti a majú 
dostatok pracovných príležitostí v umeleckej 
sfére, umelecko-komerčnej sfére, ako aj 
v umeleckom školstve. 

Ohrozenie: 
Klesajúca  krivka populačného vývoja v SR 
bude svoju úlohu  zohrávať na nepriaznivý 
vplyv na počty prijímaných žiakov a na 
nevyváženosť záujmu žiakov o jednotlivé 
študijné odbory. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vízia školy : 
 
Konzervatórium   na  Timonovej  ulici v  Košiciach  patrí  ku  školám   v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti  KSK  medzi  školy,  na   ktorej  počty  žiakov    študujúcich  na   škole  sú  už 
niekoľko  rokov   vyrovnané  a  stabilizované.  Svedčí   to  o  dobrej   práci  pedagógov  a 
uplatnenie  absolventov  po  skončení  školy. 
Vyučovací   proces  je  v  zmysle  štátneho  a  školského  vzdelávacieho  programu,  ktorý   
 inovuje  a dopĺňa.  Vytvára  sa  tak  priestor   reagovať  na  požiadavky  tak  doby, ale tiež 
regionálnych   potrieb.  Škola  je  v  tomto  smere  schopná   konkurovať  školám  s  rovna- 
kým  alebo  podobným  študijným  zameraním. 
Dlhoročné   výsledky  výchovno-vzdelácacej   práce  sú  v  praxi  overované  úspešnosťou 
absolventov  školy  vo  vykonávaní  umeleckej  činnosti  na  popredných  scénach  na  Slo- 
vensku, ale  aj  v  zahraničí. 
Veľkou  výzvou  pre  celé  Slovensko,  mesto  Košice, ale aj  pre  konzervatórium by  mal  
byť  titul  Košice  EHMK. 
Vyjadrujem  to   v  podmieňovacom   spôsobe, lebo  doterajšia  činnosť  a koncepcia  tých,  ktorí  
boli  za  to  zodpovední  je  kritizovaná  a neprináša  pre   hudobnú  obec , ani  pre  
 umelecké   školstvo   badateľné  výsledky. 
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Je  to  jedna  z  vízií,  o  ktorú  sa   bude  naša  škola  aktívne  uchádzať. 
Za   veľmi   prospešnú   považujem   spoluprácu  zo  ZUŠ   v   regióne  aj   pre  budúcnosť. 
Profesori   školy  budú  aj  v  budúcnosti  dobrými  radcami, umerňovateľmi  svojich  kole- 
gov   v  pedagogickom   procese  na   ZUŠ. 
  
 
Poslanie školy: 
 
Absolventi  školy  po  získaní  absolutória  pokračujú  v štúdiu  na   vysokej  škole  rovnakého 
zamerania, alebo  majú  dostatok  pracovných   príležitostí  v  umeleckej  sfére,  pedagogickej 
činnosti   na  ZUŠ,  ale  tiež  v  komerčných  TV  a  rádiach. 
 
Vyhodnotenie:  
 
Konzervatórium  v  Košiciach  na  Timonovej  ulici  má  v  povedomí  verejnosti  odbornej  aj  
laickej  stále  veľmi  dobrú  pozíciu  a  postavenie, najmä  z  hľadiska  uplatnenia  absolventov 
na trhu  práce. 
Budova  na  Timonovej  ulici spĺňa, až  na  divadelnú  sálu  všetky  požadované  predpoklady 
pre  dosahovanie   tých  najlepších  študijných  a  pedagogických  výsledkov. 
V  škole  pracujú  významné  umelecké  osobnosti,  ktoré  šíria  dobré  meno  našej  škole. 
V  škole  ako  jedinej  na  Slovensku  je   možné  študovať  všetky  študijné  odbory. 
Úspešní  absolventi  školy  reprezentujú  školu  ako  pedagógovia, ale  tiež  ako  koncertní  umelci. 
 
 Zámery: 
 
Dlhodobo  sa  zhoršuje  nástrojový  park,  ktorý  je  zaostalý.  Nedostatok  finančných  pros- 
triedkov   v  rozpočte  školy  neumožňuje  nákup  nových  hudobných  nástrojov,  čo  nie  je  dobrá  
informácia , pričom   na  škole  nášho  typu  je  to  učebná  pomôcka,  ktorá  by  mala 
byť  samozrejmosťou .Nedostatočné  a  zastaralé   je vybavenie  divadelnej  sály v   budove  na  
Timonovej ulici a miestnosti pre vyučovanie hry na bicie nástroje. 
Registrujeme nevyváženosť  záujmu  žiakov  o  jednotlivé  študijné  odbory. Najkritickejšie  je  
štúdium v odbore  dychových  a  bicích  nástrojov. 
 
Ciele v školskom roku 2010/2011 
 
V školskom  roku  všetky  plánované  aktivity  sa  uskutočnili  a v zmysle  plánu 
práce  školy  boli  veľmi  úspešné. 
V septembri 2010 – Príbeník  - Mosty  bez  barier – aktívna  účasť  študentov  školy. 
Koncert  študentov  školy  v Českých  Budejoviciach  pri  príležitosti  výročia  školy. 
Počas  školského  roka  sa  uskutočnili  workshopy  s osobnosťami  umeleckého  sveta 
-    M. Melcová, A. Pompili – klavír – Taliansko, I. Šiller – Veni Academy  ensamble, 
-    J. Hajnal – klavír,  M. Jurkovič  -  flauta. 
Študenti  školy  dosiahli  na  medzinárodných  súťažiach  významné úspechy.  Gorlice, 
Rzeszow, Sanok – Poľsko, Poděbrady – Česká republika. 
Spolupráca  s orchestrom  Štátnej  filharmónie  patrí  už  niekoľko  rokov  k aktivitám, 
ktoré  majú  pre  študentov školy  mimoriadny  význam, najmä  z hľadiska  ich  budúceho 
umeleckého  smerovania.  Najlepší  študenti  mali  príležitosť  ako  sóloví  hráči  sa   pred- 
staviť  v abonentnom  cykle  ŠF. 
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Školský  rok  sa  niesol  v intenciach  dobrej  a  prajnej  pracovnej  atmosfére, bez  rušivých 
momentov  v pedagogickom a pracovnom  prostredí. 
Uplynulý  školský  rok  považujem  za  úspešný. 
 
 
 
II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami  
 
 Počet žiakov školy spolu 277 
 Z toho dievčat 155 
 Počet tried spolu 11 
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 277 
 Z toho dievčat 155 
 Počet tried denného štúdia 11 
 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried nadstavbového štúdia 0 
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried pomaturitného štúdia 0 
b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried v externej forme štúdia 0 
 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried večernej formy štúdia 0 
 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 
c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 
0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 
žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 8/ 0 
f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia 0 
 Z toho dievčat  0 
 Počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 
g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 15 
h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 0 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 3 
k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 
12 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 3 
m) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 
predmetov  

0 
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n) Iný dôvod zmeny 0 
 
 
 
 
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
Kritéria pre prijatie: 
 
Rozhodujúcim predpokladom prijatia je miera talentu vo zvolenom odbore, vyjadrená bodovou hodnotou. 
Pre prijatie je potrebné získať v hlavnom odbore minimum 18 bodov. 
V hlavnom odbore počet bodov určuje odborná komisia podľa predvedeného výkonu od 0 do 25 bodov, 
v ostatných disciplínach podľa zistených dispozícií  a podľa výsledku testov od 0 do 5 bodov. Ďalej, pre 
prijatie je potrebné získať v ostatných disciplínach z maximálneho počtu 25 bodov minimálne 12 bodov. 
Keďže prijímacím konaním sa zisťuje miera talentu, skúšok sa zúčastňuje každý uchádzač bez ohľadu na 
dosiahnutý prospech a výsledky mimoškolských aktivít, ale prospech do priemeru 1,5 sa 
zohľadňuje bodovou hodnotou. 
Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť žiaci 9.ročníka ZŠ, ale aj starší uchádzači. 
 
Bodové hodnotenie vyjadrené za jednotlivé disciplíny v odbore hudba, spev: 
Hlavný odbor     maximum bodov 25 
Test z intonácie a rytmu  maximum bodov 5 
Test z hudobnej teórie  maximum bodov 5 
Test z dejín hudby   maximum bodov 5 
Test zo slovenského jazyka  maximum bodov 5 
Prospech na ZŠ do priemeru 1,5                  bodov 5 
 
SPOLU  maximum dosiahnuteľných bodov   50 
 
Bodové hodnotenie vyjadrené za jednotlivé disciplíny v odbore HDU: 
Hlavný odbor     maximum bodov 25 
Spev     maximum bodov 5 
Pohyb a tanečný prejav  maximum bodov 5 
Psychologické testy   maximum bodov 5 
Test zo slovenského jazyka  maximum bodov 5 
Prospech na ZŠ do priemeru 1,5                  bodov 5 
SPOLU  maximum dosiahnuteľných bodov  50 
 
 
Bodové hodnotenie vyjadrené za jednotlivé disciplíny v odbore tanec: 
Hlavný odbor    maximum bodov 25 
Psychologické testy   maximum bodov 5 
Všeobecnokultúrny test  maximum bodov 5 
Test zo slovenského jazyka  maximum bodov 5 
Prospech na ZŠ do priemeru 1,5                  bodov 5 
SPOLU        maximum dosiahnuteľných bodov  45 
 
 
 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísa Stav k 
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ní 
žiaci 

15.9.201
0 

kód odbor plán Prihláse
ní  

Prijatí Prihláse
ní 

Prijatí   

8226 7 HDU 12 58 13 0 0 13 13 
8228 7 Spev 6 18 10 0 0 10 10 
8229 7 01 Skladba 1 1 1 0 0 1 1 
8229 7 03 Klavír 7 4 3 0 0 5 5 
8229 6705 Dych.nást. 10 13 11 0 0 12 12 
8229 7 06 Strun.nást. 10 13 9 0 0 10 10 
8229 7 04 Organ 3 0 0 0 0 2 2 
8229 7 07 Akoreón 4 1 1 0 0 1 1 
8229 7 08 Cirk.hud. 2 0 0 0 0 0 0 
 
 
IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  
 
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Priemerný prospech za školu: 
 

1,9 1,66 1,76 1,68 

Priemerný počet vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

30,75 29,37 33,63 48,15 

Priemerný počet 
neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za 
školu: 

1,2 1,5 1,3 1,77 

Priemerný počet 
ospravedlnených vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

29,5 27,87 32,32 46,38 

 
 

 
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2010/11 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 
 prospech počet vymeškaných hodín na 

žiaka za rok 
s vyznamenaním veľmi 

dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
roční
k 

Počet 
žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Poče
t 
žiak
ov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  50 15 30 25 50 5 10 5 10 1828 36,56 54 1,08 
2.  45 13 28,8 11 24,2 15 33 6 13,2 2267 50,37 40 0,88 
3.  42 14 33,3 11 26,18 15 35,7 2 4,76 2567 61,19 123 2,92 
4.  50 13 26 14 28 22 44 1 2 2455 49,1 66 1,32 



 9 

5. 30 12 39,9 10 33,3 8 26,64 0 0 1387 46,23 136 4,53 
6. 34 11 32,35 11 32,35 12 35,28 0 0 1139 33,5 26 0,76 
7.              
8.              
Spolu 251 78 31 82 31,98 77 30,03 14 5,46 11643 46,38 445 1,77 

 
 
 

2. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2010/2011 : 
nemáme 

Kód 
odboru 

Názov odboru PsV PVD P N Spolu 
konali ZS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
0 0           
            
            
            
            
celkom 0           
 

 
3. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2010/2011 

 
6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

8227 7 tanec 11 0 0 0 11 0 
8229 7 hudba 31 0 4 0 35 0 
8228 7 spev 4 0 0 0 4 0 
        
        
spolu  46 0 4 0 50 0 
 
4.2 Externá časť MS  
 
Predmet Počet žiakov Percentil 
Anglický jazyk 31 67,8 
Nemecký jazyk 11 42,4 
Slovenský jazyk 43 53,1 
 
4.3 Interná časť MS  
- písomná forma  
Predmet Počet žiakov Hodnotenie 
Anglický jazyk 31 63,38 
Nemecký jazyk 11 63,18 
Slovenský jazyk 43 65,2 
 
4.4 Interná časť MS  
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- ústna časť  
Maturitný predmet Počet žiakov 

s prospechom 1 
Počet žiakov 
s prospechom 2 

Počet žiakov 
s prospechom 3 

Počet žiakov 
s prospechom 4 

Počet žiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

6 11 16 6 1 2,74 
Anglický jazyk 8 5 10 6 1 2,57 
Nemecký jazyk 3 3 1 3 2 2,50 
PČOZ 34 9 2 0 0 1,28 
TČOZ 23 10 7 6 0 1,97 
 
 

5. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2010/2011 
 

Kód 
odboru 

Názov odboru PsV PVD P N Spolu 
konali AS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
8229 7 Hudba 9 0 7 0 5 0 0 0 21 0 
8228 7 Spev 2 0 2 0 2 0 0 0 6 0 
8226 7 HDU 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
            
            
celkom  15 0 9 0 7 0 0 0 31 0 
 
 
V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam 
uplatňovaných učebných plánov 
 
 

Vzdelávacie  programy 
Školy 
  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
           v školskom roku 2010/2011 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - denné 
štúdium /SOŠ-kategória 

Číslo 
schvaľovacej 
doložky MŠ 
SR resp. ŠVP  

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

8226 7 HDU ŠVP  13  0  14  0  27 
8227 7 tanec ŠVP  0  5  0  9  14 
8228 7 spev ŠVP  10  8  5  4  27 
8229 7 01 skladba ŠVP  1  2  1  0  3 
8229 6 03 klavír ŠVP  5  11  5  10  30 
8229 6 04 organ                ŠVP  2  0  3  0  5 
8229 6 05 dych. nástroje    ŠVP  12  7  7  10  33 
8229 6 06 strun. nástr.             ŠVP  10  12  9  15  46 
8229 6 07 akordeón                 ŠVP  1  2  3  2  8 
 
 
VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na 
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ďalšie štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2010/2011 podiel absolventov na trhu práce  
 pokračujú 

v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2011 

nezamestnaní 
k 30.9.2011 

celkom 

počet žiakov v 
študijných 
odboroch 

14 10 0 10 0 34 

 
počet žiakov 
v učebných  
odboroch 

–––––      

 
spolu 

počet žiakov 14 10 0 10 0 34 
 
 
 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 
po ukončení školského roku 2010/2011 

Kód odboru s 
názvom 

pokračujú v 
štúdiu 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2011 

Nezamestnaní 
k 30.9.2011 

celkom 

8229 7 hudba 11 0 18 0 29 
8226 7 HDU 3 0 2 0 5 

      
      

 
 
VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
 
1. Pedagogickí zamestnanci 

                     Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: do 30 
rokov 31- 40 41- 50 51- 60 60-65 Nad 

66 
Spolu 

všetkých 
Priemerný 

vek 
Počet: 3 23 16 27 11 2 82 48 

z toho žien: 3 8 12 17 5 1 45  
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov:  

z toho externých 25 
kvalifikovaných 23 

nekvalifikovaných 20 
doplňujúcich si kvalifikáciu 1 
s 1. kvalifikačnou skúškou 35 
s 2. kvalifikačnou skúškou 2 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 0 

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
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Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  
vychovávateľov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 

 
 
 
2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2010/2011  
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77 0 0 0 0 0 5 1 0 0 

 
3. Nepedagogickí zamestnanci školy 
                   Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 
  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 
Počet: 2 0 1 7 2 1 13 53 
z toho žien: 2 0 1 7 2 0 12 51 
 
Počet nepedagogických 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 
so stredoškolským vzdelaním 5 

  
4. Odbornosť odučených hodín 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 
 
Spoločenskovedné 

103 89 86,40 14 13,59 

Cudzí jazyk 90 90 100 0 0 
Prírodovedné  0 0 0 0 0 
Odborné  1486 1463 98,45 23 1,54 
Spolu  
 

1679 1642 97,79 37 2,20 

 
   
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 
  
Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia Názov  osvedčenie, 

certifikátu 
Počet učiteľov 

0 0 0 0 
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Prehľad  o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými 
zamestnancami  
Počet ped. 
zamestnancov , ktorí 
ešte nezískali kredity  

Počet ped. 
zamestnancov 
s počtom kreditov 
 do 30 

Počet ped. 
zamestnancov 
s počtom kreditov  
 30 (priznaný 6% 
kreditný príplatok) 

Počet ped. 
zamestnancov 
s počtom kreditov  
do 60 

Počet ped. 
zamestnancov 
s počtom kreditov  
60 (priznaný 12% 
kreditný príplatok)  

2 0 0 0 0 
 
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
Pre Konzervatórium v Košiciach v priebehu školského roka sú aktivity spojené so zameraním školy 
a študijným programom úplnou samozrejmosťou. Prebiehajú na pôde školy, v meste, v rámci SR, 
ale aj v zahraničí, najmä ak ide o súťaže, kde aj v tomto škoskom roku dosiahli študenti školy mi- 
moriadne úspechy. 
Aktivity študentov školy sú zrkadlom cieľavedomej pedagogickej práce profesorov školy, ich 
spoločného úsilia a tvorivého nadšenia. 
 

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.č. 
názov súťaže 

pri individuálnych 
súťažiach meno 
žiaka a trieda 

súťaž 
konaná 
dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1  SŠK SR- spev   P.Kellner  Apríl 2011    1.miesto   
    A.Temesiová      1.miesto   

     M.Lazár      3.miesto   
 
 

Iné súťaže  

P.č. 
názov súťaže 

pri 
individuálnych 
súťažiach meno 
žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1  Pokarpatská súťaž kl.duet   Máj 2011     3.miesto 
2  Spev.súťaž duch.a konc.hudby  P.Kellner Máj 2011      3.miesto  
3  I.Godina v speve  Z.Čurmová Máj 2011     3.miesto 

     P.Kellner       Cena SHF  
4  Poděbr.dni poézie a prózy  L.Maníčková Máj 2011      laureát  
5  Gorlice, akordeón  E.Čižmárová Apríl 2011      Čestné uznanie  
6  Beniakove Chyrany  P.Demeterová December 2010     Laureát 

     A.Juhásová       Laureát 
   P.Galdík    laureát 

7 Horovov Zemplín  M.Marasová November 2010   1.miesto 
   A.Juhásová    2.miesto 
   L.Maníčková    3.miesto 
   V.Jenčková    Čestné uznanie 
   V.Polomská    Čestné uznanie 
8 Pražský pěvec  P.Kellner November 2010   1.miesto, abs.víťaz 
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Ostatné aktivity na prezentáciu školy 
 
September: 
9. Deň otvorených dverí na VUC – prezentácia školy. 
21. Pribeník: „Mosty bez bariér“ – aktivity SŠ KSK, participácia školy. 
 
Október: 
11. Michalovská hudobná jedeň, koncert študentov našej školy. 
12. Koncert mladých umelcov z Katowic, Poľsko (akordeón, spev- barytón, klavír).  
21. Workshop s talianskym klaviristom Pompilim. 
 Koncert klaviristu Pompiliho s bývalými žiakmi školy v koncertnej sále školy. 
 
November: 
4.,5. Vystúpenie študentov školy v rámci osláv SOŠ automobilovej v Košiciach. 
16.     Koncert vybraných študentov školy pri príležitosti jubilea Konzervatória  
 Českých Budějoviciach. 
19. Koncert vybraných študentov speváckeho a organového oddelenia 
 školy v rámci Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach. 
29.-3.12. Prehliadka mladých slovenských organistov v Bratislave. 
 
December: 

           7.   Prednáška doc.Ivana Gajana z VŠMU v Bratislave o interpretácii klavírnych diel F.Chopina pri 
 príležitosti 200. výročia narodenia skladateľa. 

 7.-8.   Workshop doc.Ivana Gajana so študentami klavírneho oddelenia . 
14.     Koncert mladého poľského klarinetistu Juliana Paprockeho. 
 
Február: 
  1. Koncert mladých klavírnych umelcov zo Sanoku (Poľsko). 
  8. Seminár a prezentácia pedagógov Katedry kláv.nástrojov FU v Ostrave. 
22. Verejný koncert žiakov v Dome umenia.  
 
Marec: 
17. „Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi.“  
 Na spoločnom koncerte v Dome umenia boli vybraní žiaci školy súčasťou orchestra ŠF. 
22. Výchovný koncert dychového oddelenia v ZUŠ Levoča.          

     29.     Verejný koncert žiakov a symfonického orchestra školy. 
 
    Apríl: 
     5. Brass band a Brass kvintet, spoločný koncert v spolupráci s Akadémiou F.Liszta v Miškolci.    
     7. Hudobné rezonancie IV. Koncert študentov školy a hostí. 
   12.       Hudobné rezonancie IV. Koncert J.Hajnala (klavír) a M.Jurkoviča (flauta). 
   14.       Brass band, Big band a Brass kvintet, výchovný koncert v ZUŠ Prešov. 
   19.       Koncert sólistov školy so ŠF v Dome umenia.  
 
   Máj: 
   28.4.-1. Účasť študentov klav.oddelenia na Medzinárodných interpretačných kurzoch 

  v B.Bystrici. 
2. Koncert študentov školy v Dome umenia.   
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7. Koncert študentov školy pre Dni mesta Košice.  
10. Hudobné rezonancie III. v Divadelnej sieni. 
13. Koncert ZUŠ Hlavná ul. 

     16. Návšteva a koncert študentov Štátnej hudobnej školy z Kielce, Poľsko.  
 
     Jún: 

 1. Koncert študentov školy v ZUŠ Krompachy.  
 
 
 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
Názov 
projektu 

Číslo projektu Celkový finančný 
príspevok 

Príspevok školy Poznámka 

0     
 
  
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2010/2011.  
Nebola. 
 
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
 
Škola prevádzkuje štyri budovy. 
Timonova 2  
 
 Nachádza sa tu: riaditeľstvo školy a administratíva,10 kolektívnych tried,10 individuálnych 
tried oddelenia sláčikových a dychových nástrojov, korepetície, koncertná sála, organová trieda, 
baletná  sála, divadelná sála, pohybové štúdio, šatňa pre tanečníkov a pre telesnú výchovu, sprchy. 
V podkrovných priestoroch bola zriadená miestnosť pre výchovnú poradkyňu a psychológa. Na 
prízemí sa nachádza ešte školská jedáleň a školská kuchyňa, ktorá je od 1.11.2009 v prenájme firmy 
Samé dobroty. V novovytvorených pivničných priestoroch je v súčasnosti   šatňa  pre žiakov 
a bufet. Nábytok vo všetkých budovách školy  je prevažne starý, až na novovytvorené priestory. 
Každý rok vymeníme aspoň časť zariadenia kolektívnych tried. Už päť rokov máme vypracovaný  
projekt rekonštrukcie divadelnej sály. Doposiaľ nebol zrealizovaný z dôvodu nedostatku financií. 
Priestory  školského bufetu prevádzkuje nájomca na dobu neurčitú .  
 
Mojmírova 1 
 

Budova je vlastníctvom mesta Košice a my platíme za užívanie  štvrťročne nájomné   mestu. 
Nie je v dobrom technickom stave interiér budovy, ani strecha, ani fasáda. Tri individuálne triedy  
používa spevácke oddelenie, 2 individuálne triedy sláčikové oddelenie a  2 triedy oddelenie hry  na 
cimbal. V pivničných priestoroch je  údržbárska dielňa. 
 
Moyzesova 44 
 
 V tejto budove sa nachádza 17 individuálnych tried prevažne pre klavírne a  tiež pre 
akordeónové oddelenie, trieda pre výuku hry na bicie nástroje a trieda pre hru na gitare. Budova je 
po menšej rekonštrukcii. Nakoľko  jednotlivé triedy boli pôvodne prechodné, teraz má každá 
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samostatný vchod.  Počas letných prázdnin bola  vymaľovaná   seminárna   miestnosť potom, čo 
sme v roku 2008 zmodernizovali  jej  zariadenie. Obnovené boli aj vstupné priestory . 
Pre oddelenie bicích nástrojov bol zakúpený nový nástroj marimba , keyboard Yamaha  a sada 
činelov Istambul, ale priestory  pre štúdium tohto odboru sú nevyhovujúce, hľadáme riešenie. 
Budova má vlastnú plynovú kotolňu. 
 
 
 
 
Budova Murgášova 2 
 
 Táto budova nám bola daná do správy 1.11.2007 spolu s pozemkom. Je to bývalá materská 
škôlka. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti táto budova je pre naše účely v súčasnom stave 
nevyhovujúca a prostriedky na jej rekonštrukciu nemáme. 
 Škola spravuje 62 klavírov, koncertných klavírov a pianín, ktoré sa nachádzajú vo všetkých 
individuálnych aj kolektívnych triedach. V triedach, kde sa vyučuje hlavný predmet hra na klavíri, 
sú dva klavíre. Prvé boli zakúpené v rokoch 1958 a 1959 .  
V koncertnej sále na Timonovej 2 je 1 veľký koncertný organ a dve koncertné krídla. Máme ešte 
jeden malý organ. V  školskej knižnici máme rôzne druhy hudobných nástrojov , ktoré si študenti 
môžu požičať počas školského roka. Tiež aj noty a hudobné nosiče. Nástrojový park je veľmi 
zastaralý, no vzhľadom na to, že hudobné nástroje sú v súčasnej dobe  veľmi drahé, nemôžeme ich 
nakupovať z  prevádzkových prostriedkov. Z pridelených  kapitálových prostriedkov od 
zriaďovateľa, ako aj z darov sme za posledné roky zakúpili jedno koncertné krídlo,  2 pianína, jeden 
cimbal, čembalo, violončelo a trúbku. 
 
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy, a to 
Dotácie zo štátného rozpočtu na žiaka : 
Zdroje financovania: 
  a) normatívne spolu:        1.051.975,00 €  z toho: 
      -    normat. príspevok na osobné náklady 
           (mzdy a poistné)     866.843,00 € 

- normat. príspevok na výchovno- 
      vzdelávací  proces       55.198,00 € 
-    normat. príspevok na teplo                 27.800,00 € 
-    normat. príspevok na ostatnú prevádzku  102.134,00 €   
 
b) nenormatívne spolu:        7.286,32 € 
   ( na vzdelávacie poukazy) 
 
Prostriedky sa používajú na činnosť krúžkov: ľudového tanca, HIP-HOPU, plaveckého, 
turistického a divadelného. 
 
c) vlastné príjmy spolu:        19.000,00 € 
Tieto prostriedky  škola získava z prenájmu jedálne a kuchyne, školského bufetu, dvora na 
parkovanie, ako aj za rôzne náhodilé príjmy. 
Príspevky na čiastočnú  úhradu nákladov spojených s hmotným  zabezpečením školy od rodičov  
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, nemáme. 
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XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KSK  
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem 
žiakov 

0      
 
Koncepcia rozvoja športu 
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem 
žiakov 

0      
 
Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK 
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem 
žiakov 

0      
 
 
Vzdelávacie a kultúrne poukazy  
 
 
Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  

krúžkov 
 277 197 5 
Poukaz kultúrny 64 - učitelia 64  
 262 - žiaci 262  
 

 
 
 
 

Názov krúžku, resp. 
oblasť  

Lektor Počet prihlásených 
žiakov 

Vyhodnotenie úspešnosti 
krúžku  

Divadelný Vilhanová 5 úspešne 
Hip-hop Cakociová 5 úspešne 
Ľudový tanec Cakociová 4 úspešne 
Plavecký Fotul 88 úspešne 
Turistický Fotul 95 úspešne 
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V Košiciach, dňa 31 .10.2011    MgA.Bartolomej Buráš, riaditeľ školy 


