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I. poslanie  a vízia 

SWOT analýza školy:

Silné stránky:
Silné stránky:
- Verejnosťou všeobecne pozitívne vnímaný typ 
školy,
- optimálne podmienky pre štúdium,
- základný produkt vzdelávania: hudba, spev 
tanec nepozná jazykovú bariéru,
- vhodné podmienky aj pre zahraničných 
študentov,
- možnosť získať po ukončení štúdia vyššie 
odborné vzdelanie (ISCED 5b), ktorý je 
akceptovaný v celej EÚ ako plnohodnotná 
kvalifikácia pre výkon umeleckej 
a pedagogicko-umeleckej praxe,
- prijímanie žiakov na prestížne zahraničné 
VŠ umeleckého zamerania
- pevná koncepcia vzdelávania založená na 60 -
ročnej tradícii,
- rýchla spätná väzba medzi pedagogickým 
pôsobením a výsledkami žiakov,
- dominantný vplyv osobnosti učiteľa na 
formovanie žiaka,
-  vysoká umelecká a pedagogická aktivita 
mladých pedagógov
- možnosť hodnotnej prezentácie výsledkov 
vzdelávania na verejnosti,
- minimálna nezamestnanosť absolventov školy,
- prirodzené konkurenčné prostredie stimulujúce 
odborný rast žiaka,
- silný vplyv školy na kultúrny rozvoj regiónu.

Slabé stránky:
Stagnácia, resp. klesanie záujmu uchádzačov 
o štúdium v niektorých odborných zameraniach.
Rôznorodé spektrum intelektuálnej vyspelosti 
žiakov. 
Obmedzená úroveň získaného všeobecného 
vzdelania žiakov.
Pri relatívne nízkom počte žiakov veľmi vysoké 
nároky na finančné zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu a prevádzky školy. 
Priestorové problémy: nedostatok učební. 
Nedostatok finančných prostriedkov na obnovu 
budov a obnovenie zastaralého nástrojového 
parku (kúpu nových hudobných nástrojov).
- chýbajúca druhá koncertná sála
- vyšší  počet externých pedagógov (tanečné 
oddelenie  )

Príležitosti:
Absolventi školy mali v minulosti a majú 
dostatok pracovných príležitostí v umeleckej 
sfére, umelecko-komerčnej sfére, ako aj 
v umeleckom školstve.
- spolupráca so ZUŠ v celom regióne
- spolupráca so Štátnou filharmóniou Košice 
a Východoslovenskou galériou
- spolupráca s renomovanými umelcami
- organizovanie metodických dní pre učiteľov 
ZUŠ
-  výchovné koncerty pre žiakov ZUŠ  a pre 
1.stupeň ZŠ v celom regióne
-prehliadky žiakov ZUŠ v hre na dychových 
nástrojoch  na pôde školy
- účasť pedagógov v porotách súťaží

Ohrozenie:
Klesajúca  krivka populačného vývoja v SR 
môže svoju úlohu  zohrávať na nepriaznivý 
vplyv na počty prijímaných žiakov a na 
nevyváženosť záujmu žiakov o jednotlivé 
študijné odbory, ako aj množstvo škôl tohto 
typu v rámci mesta, ale aj Slovenska.
- klesajúca tendencia záujmu žiakov z dôvodu 
obmedzeného všeobecnovzdelávacieho 
základu štúdia a slabého ohodnotenia 
zamestnancov kultúry a školstva
- klesajúci záujem o štúdium niektorých 
nástrojov symfonického orchestra
- nárast počtu konzervatórií v regióne a v SR 
(16)

- výrazný rozptyl talentov
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Vízia školy :
Konzervatórium   na  Timonovej  ulici v  Košiciach  patrí  ku  školám   v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti  Košického samosprávneho kraja,  na ktorej  počty žiakov študujúcich  na  škole  sú  už 
niekoľko  rokov vyrovnané a stabilizované. Svedčí to o  dobrej práci pedagógov a uplatnení  
absolventov na trhu práce po  skončení  školy.
Vyučovací  proces sa realizuje  v zmysle  štátneho  a  školského vzdelávacieho  programu, ktorý  sa 
inovuje  a dopĺňa.  Vytvára  sa týmto  priestor   reagovať  na požiadavky doby, ale tiež regionálnych   
potrieb. Škola  je  v  tomto  smere bezkonkurenčne najlepšia v regióne.
Dlhoročné výsledky výchovno-vzdelávacej práce  sú v praxi overované  úspešnosťou absolventov  
školy  vo  vykonávaní  umeleckej  činnosti  na popredných scénach na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Za veľmi prospešnú považujem   spoluprácu  so  ZUŠ v regióne, so Štátnou filharmóniou a Štátnym 
divadlom Košice, ako aj inými kultúrnymi inštitúciami nášho mesta.
Pre lepšiu a optimálnejšiu budúcnosť školy získať ďalšie priestory pre vyučovací proces 
v priestoroch budovy Strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Grešákovej 
ulici po konzultácii s Odborom školstva KSK.

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.
Budovy  na  Timonovej a Moyzesovej  ulici spĺňajú požadované  predpoklady pre  dosahovanie   
tých  najlepších  študijných  a  pedagogických  výsledkov.
V  škole  pracujú  významné  umelecké  osobnosti,  ktoré  šíria  dobré  meno  našej  škole.
Úspešní  absolventi  školy  reprezentujú  školu  ako  pedagógovia, ale  tiež  ako  koncertní  umelci.

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  rádiách.

Zámery:
Priebežná obnova  nástrojového  parku a rovnako vyvíjať úsilie pre zlepšenie pracovných 
a študijných podmienok školy. Upraviť akustickú izoláciu v triede bicích nástrojov. Zrekonštruovať 
bývalú jedáleň školy na druhú koncertnú sálu. 
Pokračovať v úspešnej koncertnej činnosti žiakov v podmienkach školy, ale aj na verejnosti 
(verejné koncerty v Štátnej filharmónií Košice, vo Východoslovenskej galérií, v Kulturparku, 
v múzeu V. Löfflera). Príležitostne usporadúvať workshopy s významnými umelecko – 
pedagogickými osobnosťami.

Ciele v školskom roku 2020/2021:
Vytvárať spoluprácu  s partnerskými školami  rovnakého zamerania v rámci V4. Cieľom spolupráce 
je výmena skúseností z pedagogickej praxe, koncertná činnosť pedagógov a žiakov, ako aj spoločná 
príprava a realizácia koncertov.
Spolupracovať a vytvárať vzťahy s vysokými školami umeleckého zamerania ako na Slovensku tak 
aj v zahraničí. 
Optimálne pripraviť v spolupráci s MŠ SR Súťaž študentov konzervatórií SR. 
Ponúknuť ZUŠ v regióne kvalitné metodické usmernenie, prehlbovať  spoluprácu a ponúknuť 
koncerty pre žiakov ZUŠ. Naďalej úspešne pokračovať v plodnej a užitočnej spolupráci so Štátnou 
filharmóniou a Štátnym divadlom. Pripraviť a organizovať 4 verejné koncerty v Dome umenia. 
Pokračovať v uskutočňovaní zahraničných stáží žiakov školy prostredníctvom projektu Erasmus+.
Zachovať úroveň v počtoch prijímaných žiakov. 
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Udržať veľmi dobrú úroveň výsledkov maturitných a absolventských skúšok v rámci stredných škôl 
SR.
Väčšiu pozornosť venovať propagácii našej školy na verejnosti. Pokračovať v dobrom trende pri 
poskytovaní informácií o živote školy na webovej stránke školy.
V snahe získať a udržať počty žiakov pre štúdium na našej škole, okrem dvoch konzultačných dni 
prichádzame s ponukou Týždňa otvorených dverí, kde budú mať možnosť budúci záujemcovia 
o štúdium navštíviť v tomto týždni vyučovací proces podľa vlastného výberu na individuálnom, 
skupinovom a kolektívnom vyučovaní. Táto šanca sa im ponúka v priebehu 4 dní každý deň v čase 
od 8.00 – do 16.00 hodiny. Naskytá sa týmto príležitosť vzhliadnuť nielen priestory, podmienky, ale 
aj atmosféru školy, o ktorú môžu mať žiaci v budúcnosti záujem.

II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 

Počet žiakov školy spolu 232
Z toho dievčat 130
Počet tried spolu 10

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 232
Z toho dievčat 130
Počet tried denného štúdia 10
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
Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 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 0
f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 15
g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0
h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 4
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 9
j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania
8

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 2
m) Iný dôvod zmeny 0
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III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy

Kritériá pre prijímacie skúšky  pre šk. rok 2020/2021

Vzhľadom k epidemiologickej situácií na Slovensku sa prijímacie talentové skúšky v šk. roku 
2019/2020  realizovali  dištančnou formou.  Uchádzač vytvoril videonahrávku, na ktorej 
prezentoval svoje schopnosti podľa  požiadaviek. Videonahrávka bola použitá ako podklad pre 
prijímacie skúšky.

Kritériá:
- zohľadnenie prospechu na základnej škole podľa známok z koncoročnej klasifikácie  

8. ročníka a z polročnej klasifikácie 9. ročníka z povinných predmetov
slovenský jazyk a matematika.

- zohľadnenie  celkového prospechu žiaka v 6., 7. a  8. ročníku.
- overenie umeleckého talentu vo zvolenom odbore.
- Rozhodujúcim predpokladom prijatia je miera talentu vo zvolenom odbore, vyjadrená 

bodovým ohodnotením (0 - 100 bodov). Pre prijatie je potrebné získať v hlavnom odbore 
štúdia minimum 70 bodov

1.kolo PS 2.kolo PS
kód odbor plán Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí

Zapísaní
žiaci

Stav k 
15.9.2020

8227 Q tanec 8 32 8 2 2 8 8
8226 Q HDU 8 22 8 0 0 8 8
8228 Q spev 7 15 7 0 0 5 5
8229 Q 01 skladba 1 1 1 0 0 1 1

  02 dirigovanie 1 0 0 0 0 0 0
03 klavír 7 11 7 0 0 7 7
04 organ 1 1 1 0 0 1 1
05 dychy 10 9 9 1 1 10 10
06 struny 11 16 11 0 0 8 8

07 akordeón 1 2 1 0 0 1 1
Spolu 55 109 53 3 3 48 48

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Priemerný prospech za školu: 1,60 1,58 1,63 1,41

Priemerný počet vymeškaných hodín 
na žiaka za školu:

37,71 40,65 47,57 44,50

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za 
školu:

0,91 0,49 0,25 0,94

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za 
školu: 

36,82 40,15 47,32 43,56
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3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 v učebných odboroch 
s dĺžkou štúdia 6. rokov v dennej forme štúdia

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020

6.1 Celkové hodnotenie
P N SpoluKód 

odboru
Názov odboru

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
8227Q Hudobno –

dramatické umenie
9 0 0 0 9 0

8228Q Spev 9 0 0 0 9 0
8229Q Hudba 21 0 0 0 21 0
spolu 39 0 0 0 39 0

6.2 Externá časť MS – nekonala sa s dôvodu pandémie Covid 19

Predmet Počet žiakov Percentil
Anglický jazyk B1 40 0
Slovenský jazyk 41 0
Nemecký jazyk 1 0

6.3 Interná časť MS - písomná forma - nekonala sa s dôvodu pandémie Covid 19

Predmet Počet 
žiakov

Hodnotenie

Anglický jazyk B1 40 0
Slovenský jazyk 41 0
Nemecký jazyk 1 0

6.4 Interná časť MS 

Maturitné skúšky sa v školskom roku 2019/2020 nekonali prezenčnou formou z dôvodu
pandémie Covid 19.  Známky na maturitnom vysvedčení  sa vypočítali aritmetickým

prospech Vymeškané hodiny na 
žiaka za šk. rok

s 
vyznamenaním

veľmi dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav.

Študijné odbory
ročník Počet

žiakov 
spolu 

Počet
žiakov

% Počet
žiakov

% Počet
žiakov

% Počet
žiakov

%

Po
če

t 
ho

dí
n

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a

Po
če

t 
ho

dí
n

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a

1. 49 23 47 17 35 9 18 0 0 2022 42,32 8 0,16
2. 46 30 65 9 20 7 15 0 0 2419 55,21 3 0,12
3. 37 17 46 8 22 12 32 0 0 2303 66,43 8 0,16
4. 44 14 32 20 45 10 23 0 0 1878 42,62 27 0,63
5. 30 10 33 12 40 6 20 2 7 669 26,28 0 0
6. 26 13 50 5 19 8 31 0 0 816 35,48 13 0,5
Spolu 232 107 45 71 30 52 9 2 1 10107 44,70 59 0,26



- 9 -

priemerom koncoročných  známok príslušného maturitného predmetu za uplynulé 4 roky
štúdia.  
- 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

11 18 9 3 0 2,10
Anglický jazyk B1 13 13 12 2 0 2,08
TČOZ 17 21 6 0 0 1,75
PČOZ 30 13 1 0 0 1,34
HnKL 4 1 0 0 0 1

7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020

Absolventské  skúšky sa v školskom roku 2019/2020 nekonali prezenčnou formou z dôvodu
pandémie Covid 19.  Známky na absolventskom  vysvedčení  sa vypočítali aritmetickým
priemerom koncoročných  známok príslušného  predmetu počas  štúdia.

PsV PVD P N Spolu 
konali AS

Kód 
odboru

Názov odboru

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
8227Q Hudobno -

dramatické umenie
6 0 0 0 2 0 0 0 8 0

8228Q Spev 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
8229Q Hudba 6 0 4 0 5 0 0 0 15 0
celkom 13 0 5 0 7 0 0 0 25 0

V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 
plánov

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
           v školskom roku 2019/2020Vzdelávacie  programy

školy
 1. 2. 3. 4. Spolu
Študijné odbory - 
denné štúdium 

ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci

8226 Q - HDU 2019 1 5      1    12 1 1 9 4 26
8227 Q Tanec 2019 5 2 7
8228 Q Spev 2019 8 5 6 9 28
8229 Q 01 Skladba 2019 1 2 3
8229 Q 03 Klavír 2019 7 4 6 5 22
8229 Q 04 Organ 2019 1 1
8229 Q 05 Dychové 
nástroje 2019 1 8 1 11 1 15 1 4 4 38

8229 Q 06 Strunové 
nástroje 2019 13 9 7 17 46

8229 Q 07 Akordeón 2019 1 3 4

8229Q 02 Dirigovanie 2019 1

Celkom 2 49 2 46 2 37 2 44 8 175
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VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2019/2020 podiel absolventov na trhu práce 
pokračujú 

v štúdiu
na VŠ

pokračujú 
v štúdiu

(iné druhy 
štúdia)

vojenská 
služba 

(profesionálna)

zamestnaní
k 30.9.2020

nezamestnaní
k 30.9.2020

celkom

počet žiakov v 
študijných
odboroch

11 0 0 14 0       25

počet žiakov 
v učebných 
odboroch

––––– 0 0 0 0 0

spolu
počet žiakov

11 0 0 14 0 25

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov
po ukončení školského roku 2019/2020

Kód odboru s 
názvom

pokračujú v 
štúdiu

vojenská 
služba

(profesionálna)

zamestnaní
k 30.9.2020

Nezamestnaní
k 30.9.2020

celkom

8226 Q HDU 4 0 4 0 8
8228 Q Spev 1 0 1 0 2
8229 Q Hudba 6 0 9 0 15
Spolu 11 0 14 0 25

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých  
ročníkoch v školskom roku 2019/2020Vzdelávacie  programy

školy
 5. 6. Spolu
Učebné odbory ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci

8226 Q - HDU 2019 1   1       8 2 8
8227 Q Tanec 2019 4 4
8228 Q Spev 2019 4 2 6
8229 Q 01 Skladba 2019      1 1
8229 Q 03 Klavír 2019 5 1 6
8229 Q 04 Organ 2019 2 1 3
8229 Q 05 Dychové 
nástroje 2019 6 6 12

8229 Q 06 Strunové 
nástroje 2019 7 6 13

8229 Q 07 Akordeón 2019 1 2 3

celkom        
1                       30

     
1 2 56
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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: 4 17 24 19 10 0 74 47,32

z toho žien: 1 8 13 11 5 0 38
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov

z toho externých 0

kvalifikovaných 64
nekvalifikovaných 10

doplňujúcich si kvalifikáciu 2
s 1. kvalifikačnou skúškou 18
s 2. kvalifikačnou skúškou 10

Počet všetkých
učiteľov: 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0
Priemerný počet žiakov na učiteľa 3,08

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

odborného výcviku: 
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0
z toho s vysokoškolským vzdelaním

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
Počet 

vychovávateľov: 
(vyplní ŠI) so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa

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: 0 0 4 3 3 2 12 56,5
z toho 
žien: 0 0 4 2 3 2 11

z toho s vysokoškolským vzdelaním 3Počet 
nepedagogických
zamestnancov: so stredoškolským vzdelaním 3
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Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2019/2020

Odborne odučené Neodborne odučenéPredmety Počet hodín
týždenne Počet hodín % Počet hodín %

Spoločenskovedné
55 55 100 0 0

Cudzí jazyk 88 88 100 0 0
Prírodovedné 4 4 100 0 0
Odborné 1361 1183 86,9 178 13

Spolu 1504 1326 88,16 178 11,80

 
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie Vzdelávacia 
inštitúcia

Názov  osvedčenie, 
certifikátu

Počet učiteľov Počet získaných 
kreditov na 1 
učiteľa

0

IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Iné súťaže 

P.
Č

názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 
žiaka a trieda súťaž konaná dňa

krajská 
úroveň

Celoslovenská 
úroveň

medzináro
dná úroveň

1

Moravský 
festival 
poézie 
Valašské 
Meziříčí  F. Pavúk 4.A  Október  2019   1. miesto

2
Horovov 
Zemplín A. Török 4. A  November 2019

Hlavná cena
 P.Horova  

3
 Beniakové 
Chynorany A. Török 4. A  November 2019  1. miesto  

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 
príspevok

Príspevok školy (ak 
bol)

Poznámka

Erazmus+
Hudba ako 
zdroj 
rôznorodosti 
a tolerancie

2020-1-SK01-
KA102-078079

31.268€ nie Zmluva predĺžená 
na šk. rok 
2020/2021

Cieľom projektu je získať odborné vedomosti a zručnosti za účelom uplatnenia sa na trhu práce aj 
v medzinárodnom meradle. Rozvoj kritického myslenia, schopnosť prijať, rešpektovať rôzne 
národné a kultúrne odlišnosti. 
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Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla na jar 2020 z dôvodu Covid 19, sa zmluva projektu Erazmus + 
predĺžila do konca šk. roka 2020/2021
Projektu sa zúčastnia študenti hudobných odborov v zastúpení nástrojov: klavír, husle, gitara, 
hoboj, trúbka, fagot, saxofón a speváci. Študentov si osvoja  nové kompetencie a zručnosti cez 
španielsku hudbu a kultúru. 
Počet  zúčastňujúcich sa žiakov 14 v časovom horizonte dvoch týždňov. Projekt sa má realizovať   
v hudobnej škole rovnakého zamerania v španielskom  meste Sevilla. 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2019/2020. 

V školskom roku 2019/2020 škola nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť. 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy. 

Škola je umiestnená v dvoch budovách:
Timonova 2  - samostatná 5 podlažná budova (4 nadzemné podlažia + suterén)
Moyzesova 44 – samostatná 3 podlažná budova (suterén, prízemie, 1. poschodie)

V škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v učebniach, odborných učebniach a ďalších 
priestoroch školy zriadených podľa platnej legislatívy. Škola disponuje 11 kolektívnymi, 34 
individuálnymi a 5 odbornými triedami (koncertná sála, divadelná sála, baletná sála, organová 
trieda, seminárna trieda). Charakter výuky v škole určujú odborné učebne, v ktorých vyučovanie 
prebieha individuálnym  a skupinovým spôsobom.  V kolektívnych triedach sa vyučujú  všeobecno 
– vzdelávacie predmety. 
V každej triede je umiestnené pianíno alebo klavírne krídlo. V odborných učebniach je vybavenie 
podľa charakteru  vyučovaného predmetu. V koncertnej sále je umiestnený koncertný organ a dva 
koncertné klavírne krídla. 
Na zabezpečenie vyučovania  telesnej výchovy a krúžkovej činnosti pre žiakov školy slúži 
telocvičňa. 
V podkrovných priestoroch budovy na Timonovej ul. sa nachádza administratíva školy:
sekretariát riaditeľa školy, rokovacia miestnosť, kancelárie zástupcov školy, hospodárske oddelenie 
a ŠP, mzdová učtáreň, školská knižnica, školský hudobný a nástrojový archív a počítačová  trieda. 
V budove na Timonovej ulici sa na prízemí nachádza bývala jedáleň, ktorá slúžila v posledných 
rokoch ako výdajňa obedov. Po vzájomnej konzultácií s KSK chce vedenie školy vyradiť túto 
výdajňu zo zoznamu jedálni a po rekonštrukčných prácach vytvoriť priestor na skúšanie a nácvik 
umeleckých telies školy (školský  orchester, komorný orchester, ľudová hudba, Big Band, školský 
spevácky zbor). 
Obidve budovy školy sú pokryté wifi signálom. 

XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy, a to:

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov : 1 641 192,00 €
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 
    alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0

3. O finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení   
    podľa financovaných aktivít: Celkom 7 110,00 € z toho:

 2970,00 €   (odmeny)
  1006,00 €     (poistné)

    3134 €   (tovary a služby)
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4. O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 
    osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít -  0

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

15669,00 €   odchodné
0  € učebnice
4350,00 €  lyžiarsky výcvik
6200,00 €   mimoriadne výsledky žiakov
0 €  preplatky SP a ZP

Kapitálové výdavky: 0 €  
Vlastné príjmy:  565,00 € 
Školská výdajňa:  4020,00 € 
Financie za rok 2019 spolu: 1 679.106,00 €

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami  KSK 

Aktivity školy 2019/2020

3.  9.     Recitál Jána Bogdana – violončelo -  bývalého študenta našej školy
v koncertnej sále školy.

10.-15. Workshopy a festivalové koncerty v rámci projektu Voicingers on Tour Košice,  
Kasárne – Kulturpark

13.-15. Festival ochotníckeho divadla Tlmače Lipník – prezentácia študentov HDU
18. Mosty bez bariér v  Pribeníku – prezentácia školy
27. 9. Deň otvorených dverí Ústavného súdu – prezentácia školy
7. 10. Workshop  speváckeho zboru školy v spolupráci s dirigentom   

Altamiro  Bernardes – Brazília.
10. 10. Výchovný koncert žiakov klavírneho oddelenia na  ZUŠ  M. Moyzesa v Prešove.
15. 10. Koncert mladých umelcov - laureátov medzinárodných súťaží  z Katowíc – Poľsko

Marcin Kuźniar – gitara, Daria Kubik – klavír,  v  koncertnej sále školy.
17. 10. Exkurzia žiakov 5. roč.  klavirného oddelenia v hudobnom múzeu v Markušovciach.
17.-20.10.  Žiaci HDU na Moravskom festivale poézie vo Valašskom Meziříčí
21. -22.10.Seminár VENI ACADEMY pre žiakov oddelení strunových, dychových a bicích 

nástrojov
22. 10. Konzervatoristi v Bluebell.  Pop a Jazz Band.

Workshop „Uživí ma hudba“ J. Kopčák – koncertná sála školy
7.  11. Koncert pedagógov v koncertnej sále školy.
11.  11. Beniakove  Chynorany – krajská súťaž v umeleckom prednese  poézie. Žiaci HDU.
14.  11. Horovov  Zemplín - súťaž v umeleckom prednese  poézie. Žiaci HDU.
14.  11. Koncert študentov (saxofónové kvarteto)  pre Červený kríž.
15.  11. Deň študentstva KSK – Prezentácia vybraných žiakov školy na podujatí 

organizované KSK vo Východoslovenskom múzeu.
18. 11. Vystúpenie vybraných žiakov HDU v rámci festivalu Sakrálneho umenia – Veritas

      20.  11. Koncert  žiakov pre ZŠ Družstevná pri Hornáde v koncertnej sále školy. 
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25., 26.11.Prezentácia školy na podujatí  „Správna voľba povolania“ – Stredná odborná škola 
Ostrovského 1.

      27. 11. Moderný saxofón – Workshop MA J. Kopčáka na ZUŠ  M. Vileca v Bardejove.
1. 12. Vystúpenie Brass kvinteta školy v rámci projektu Advent v Košiciach – Dolná brána.
2. 12. Koncert festivalu ARS NOVA- Koncertná sála školy
2.- 4. 12. Prehliadka mladých slovenských organistov – Konzervatórium Bratislava
4. 12. Koncert festivalu ARS NOVA- Koncertná sála školy
6. 12. Vystúpenie  Pop Bandu v rámci projektu  Košické rozprávkové Vianoce
6. - 8. 12. Beniakove  Chynorany – 26. ročník celoslovenského festivalu  v umeleckom 

prednese  poézie.
8. 12. Koncert študentov školy v Löfflerovej galérií
8. 12. Vystúpenie  Pop Bandu v rámci projektu  Košické rozprávkové Vianoce
11. 12. Vianočný koncert speváckeho oddelenia – Hudobná knižnica J. Bocatia

      14. 12. Vianočný koncert šk. orchestra, Big Bandu a šk. speváckeho zboru v Levoči.
15. 12. Vystúpenie Brass kvinteta školy v rámci projektu Advent v Košiciach – Dolná brána.
16. 12. Koncert žiakov školy pre  Gymnázium Dneperská. Koncertná sála školy.  
17. 12. Konzervatoristi v Bluebell.  Pop a Jazz Band.
20. 12. Workshop speváckeho oddelenia s P. Mikulášom. Koncertná sála školy.
22. 12. Vystúpenie  Pop Bandu v rámci projektu  Košické rozprávkové Vianoce
28. 1.  Konzervatoristi v Bluebell.  Pop a Jazz Band.
29. - 30. 1.Zájazd študentov a pedagógov klavírneho oddelenia na klavírny recitál Mikhaila 

Pletneva do Budapešti.
       5. 2.          Koncert žiakov klavírneho oddelenia na súkromnej ZUŠ  Michalovce - Talentum  
      11. 2. Divadelné predstavenie žiakov HDU vo Veritase. D. A. Loher – Modrofúz

12. 2. Workshop oddelenia spevu s operným spevákom D. Jenisom.
      12. 2.         Klavírne interpretačne kurzy  na ZUŠ  Štefánikova, v Michalovciach.
      13. 2. Šansonový večer žiakov HDU v divadelnej sále školy.

17. 2. Koncert komornej hudby pedagógov a študentov VŠMU. Koncertná sála školy

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov

Prínos resp. 
nezáujem 
žiakov

Workshop 
Woicingers on 
Tour

10. – 15.. 9. 
2019

Košice - 
kulturpark

Kulturpark 20 Áno

Festival 
ochotníckého 
divadla 

13.- 15. 9. 
2019

Tlmače Lipník 10 Áno

Workshop 
s dirigentom 
Altamiro  
Bernardes 

7. 9. 2019 Konzervatórium 
Košice

50 Áno

Výchovný 
koncert 

10. 10. 2019 ZUŠ M. 
Moyzesa Prešov

8 Áno

Exkurzia- 
hudobné 
múzeum 

17. 10. 2019 Markušovce 25 Áno

Moravský 
festival poézie

17.- 20. 10. 
2019

Valašské 
Meziřičí

8 Áno
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Seminár Veni 
Academy

21.- 22.10 
2019

Konzervatórium 
Košice

25 Áno

Krajská súťaž 
v umeleckom 
prednese

11. 11. 2019 Beniakové 
Chynorany

6 Áno

Súťaž 
v umeleckom 
prednese

14. 11. 2019 Michalovce Horovov 
Zemplín

6 Áno

Vystúpenie 
žiakov HDU – 
Sakrálny 
festival

18. 11. 2019 Veritas Mesto 
Košice

12 Áno

Brass kvintet-
Advent v 
Košiciach

1. 12. 2019 Dolná brána Mesto 
Košice

5 Áno

Festival Ars 
Nova

2.- 4. 12. 
2019

Koncertná sála 
školy

13 Áno

Prehliadka 
mladých 
slovenských 
organistov

2.- 4.11. 
2019

Vystúpenie 
žiakov – 
Festival 
sakrálneho 
umenia

MŠVVaŠ 
SR

3 Áno

Celoslovenský 
festival 
v umeleckom 
prednese

8.- 12. 12. 
2019

Brass kvintet-
Advent v 
Košiciach

Beniakové 
Chynorany

9 Áno

Vystúpenie Pop 
Band – košické 
rozprávkové 
Vianoce

8. 12. 2019 Immaculata Mesto 
Košice

11 Áno

Vianočný 
koncert šk. 
orchesta, Big 
bandu a zboru

14. 12. 2019 Mestské divadlo 
Levoča

MÚ Levoča 65 Áno

Brass kvintet-
Advent v 
Košiciach

15. 12. 2019 Dolná brána Mesto 
Košice

5 Áno

Workshop  so 
spevákom  P. 
Mikulášom

20. 12. 2019 Konzervatórium 
Košice

40 Áno

Vystúpenie Pop 
Band – košické 
rozprávkové 
Vianoce

22. 12. 2019 Immaculata Mesto 
Košice

11 Áno

Koncert žiakov 
na ZUŠ -  
Talentum

5. 2. 2020 ZUŠ 
Michalovce

9 Áno

Workshop  so 
spevákom  D. 
Jenisom

12. 2. 2020 Konzervatórium 
Košice

40 Áno

Predstavenie 
žiakov HDU

11. 2. 2020 Veritas 13 Áno
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Šansonový 
večer žiakov 
HDU

13. 2. 2020 Konzervatórium 
Košice

15 Áno

Štatistiky

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených 
krúžkov

224 236 10
Poukaz kultúrny  – učitelia 91

 - žiaci 227
Využitie: koncerty 
v Štátnej filharmónií 
Košice

Názov krúžku Počet žiakov
Hudobný 49
Dramatický 22
Hudobné štúdio 18
Futbalový 10
Plavecký 42
Posilňovanie 12
Stolný tenis 17
Triatlonový 22
Turistický 32
Florbalový 12

Žiacka školská rada - hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020

Žiacka rada na škole je aktívna. Má 10 členov, koordinátorkou je Mgr. art. D. Kačmárová. ŽR 
spolupracuje s vedením školy na zlepšení výchovno – vzdelávacieho procesu. Pomáha pri 
organizovaní koncertov, študentského plesu a športových podujatí. Žiacka rada sa stretáva  1 krát 
v mesiaci, pravidelne rieši aktuálne problémy, ktoré sa týkajú predovšetkým študentov (ako zlepšiť 
kvalitu vyučovania – cez didaktickú techniku a projekty, estetizácia školy, upozorňujú na absenciu 
výpočtovej techniky). Vzhľadom k tomu, že škola bola od marca na dištančnom vzdelávaní sa 
mnohé aktivity žiackej rady presunuli do šk. roka 2020/2021.

Správa o aktivitách výchovného poradenstva v školskom roku 2019/2020 

Základnou úlohou v oblasti výchovného poradenstva bolo informovanie a propagovanie cieľov 
výchovno-vzdelávacej sústavy u žiakov, individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov a spoluprácu 
pedagógov . Výchovné poradenstvo sa orientovalo na konzultácie v oblasti vzdelávacej (štúdium na 
stredných školách v zahraničí, budúce štúdium na vysokých školách), osobnostnej, na riešenie 
špecifických individuálnych problémov žiakov.

Počet žiakov v prvom ročníku, u ktorých  pozorujeme  vážnejšie ťažkosti v adaptácii sa na štúdium 
na strednej škole, nám klesol. Napriek tomu v tomto školskom roku spolupracujeme  a využívame  
poradenské služby CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) v 
Košiciach, Karpatská 8 a kontaktnej psychologičky pani Mgr. L. Miterkovej.
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Aktivity výchovného poradenstva realizované CPPPaP.

1. Individuálna diagnostika a poradenstvo pre 1.,2. ročníky
2. Kariérne poradenstvo pre 4. – 6. ročníky
3. Zdravý životný štýl pre 2. ročníky
4. Prevencia proti kyberšikane, fajčeniu pre všetky ročníky
5. Peer program – motivácia k učeniu pre 1.,2. ročníky
6. Adaptácia pre 1. ročníky
7. Výchova k manželstvu a rodičovstvu pre 4. – 6. ročník 
8. Poradenská činnosť pre rodičov a pedagógov
9. Účasť psychológa na pedagogickej rade (Mgr. B. Tancsaková)
10. Metodická pomoc pre riaditeľov škôl a koordinátorov prevencie podľa potreby.  

Vypracoval: Mgr. art. Peter Slávik – zástupca riaditeľky školy

Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD.
riaditeľka  školy


