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Základné identifikačné údaje 

Názov školy Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice 

Adresa školy Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ 

Telefón +421 905 819 348 

E-mail jarmila.uhrikova@gmail.com 

WWW stránka szusfilmova.edupage.org 

Zriaďovateľ  PhDr. Jarmila Uhríková 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ PhDr. Jarmila Uhríková  +421 905 819 348 jarmila.uhrikova@gmail.com 

ZRŠ Ing. Hirjaková Lívia  +421 907 575 980 hirjakova@gmail.com 

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

Rada školy pri Súkromnej základnej umeleckej škole na Petzvalovej 2 v Košiciach bola 
ustanovená v zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po 
voľbách.  

Členovia Rady školy 
V šk. roku 2015/2016 pracovala rada školy v zložení: 

P. 
č.  

Zvolený (delegovaný) za Titl., meno, priezvisko 

1 predseda / rodičov Mária Moskaľová 

2 pedagogickí zamestnanci Mgr. Art. Matej Kladek 

3  pedagogickí zamestnanci Ing. Daniel Tatarka 

4 nepedagogickí zamestnanci Edita Petrová 

5 zástupcovia rodičov Radovan Barčovský 

6 zástupcovia rodičov Zlatica Kloková 

7 zástupcovia rodičov Viera Ujháziová 

8 zástupca zriaďovateľa Mgr. Dominika Uhríková 

9 zástupca Filmovej školy, o.z. Ing. Rastislav Balogh 

 
Stručná informácia o činnosti Rady školy za šk. rok 2015/2016 
Rada školy sa vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci 
školy (prerokovaná hodnotiaca správa, kritériá prijímačiek, plány...). Riaditeľka školy 
oboznámila členov rady s využitím nových priestorov a plánovanými akciami, tiež s finančnou 
situáciou školy. 
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Spolupráca školy s rodičmi. 
Spolupráca s rodičmi je bezproblémová a rodičia spolupracovali najmä pri finančnej podpore.   

 

Poradné orgány školy 

a) Pedagogická rada školy: 

Tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci školy. Títo majú právo a povinnosť aktívne sa 
zúčastniť rokovania, možnosť doplniť program rokovania, možnosť klásť otázky adresované 
vedeniu školy, možnosť podať návrhy, námety a pripomienky, možnosť uplatňovať svoje 
poznatky a skúsenosti z výchovno-vzdelávacieho procesu, možnosť podieľať sa na tvorbe 
návrhu uznesenia PR a právo hlasovať o uznesení z PR. 

Pedagogický zbor: 

Odbor  Titl., meno, priezvisko 
Triedny 
učiteľ 

Vyučujúci 
v triede 

Literárno-dramatický odbor 
(LDO) - prípravné štúdium II. 
stupeň zákl. štúdia 

Mgr. Laura 
Petraššovitšová, PhDr. 

PrípravkaL PrípravkaL 

Výtvarný odbor (VO) - II. 
stupeň zákl. štúdia 

Ing. Daniel Tatarka 
II.V III.V I.V (2.sk), 

II.V (1.sk) 

 Mgr. art. Matej Kladek 
I.V I.V (1.sk) 

II.V (2.sk) 
III.V  

Odbor audiovizuálnej 
a multimediálnej tvorby 
(OAMT) - II. stupeň zákl. štúdia 

PhDr. Jarmila Uhríková 
I.A, III.A I.A (2.sk) 

II.A (2.sk) 
III.A (3.sk) 

 Mgr. Valter Uhrík  I.A (3.sk) 

 Mgr. Andrea Stašenková  I.A (1.sk) 

 MgA. Erik Sikora II.A II.A (1.sk) 

 Mgr. Jaroslav Kerner  II.A (3.sk) 

 Mgr. Peter Hrabinský  III.A (1.sk) 

         

b) Predmetové komisie, vedúci jednotlivých odborov: 

Tvoria ich vyučujúci daných predmetov. Všetci členovia majú právo a povinnosť aktívne sa 
zúčastňovať rokovaní PK. Vedúci jednotlivých odborov  boli zodpovední za prípravu 
a organizáciu podujatí, súťaží, výstav, festivalov ako aj za celkovú prezentáciu školy. 
Predmetové komisie boli zodpovedné za počty žiakov, počty prihlásených nových žiakov. 

Názov predmetovej komisie vedúci PK Zastúpenie predmetov 

Predmetová komisia odborov - LDO, VO, OAMT 
Mgr. Valter 
Uhrík  

Dramatika a slovesnosť, 
Prednes, Pohyb, Práca 
v súbore, Výtv. tvorba II., 
PST, PSK, PSZ, PSS, INM 
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Údaje o počte žiakov za školský rok 2015/2016    

Počet žiakov školy: 92 (Stav k 15. 9. 2015) / 94*(Stav k 31. 8. 2016)* 

Počet tried: 7 

Ročník: PŠ (1) 1. 2. 3. 4. Spolu 

počet tried 1 2 2 2 0 7 

počet žiakov 10 31/33* 31 20 0 92/94* 

z toho ŠVVP 0 0 0 0 0 0 

Ukončené triedy z dôvodu zanechania štúdia k 31.8.2015: PrípravkaH, 1.L, 2.L, 3.A, 3.V 

Podrobnejšie informácie (počet žiakov): 

 LDO VO OAMT 
Spolu 

(počet žiakov) 

Prípr. štúdium II. st. 10   10 

Zákl. štúdium II. st. 0 31 51(53*) 82 (84*) 

SPOLU 10   92 (94*) 

 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach (PS) na SZUŠ: 

Do prípravného štúdia šk. r. 2015/2016 bolo prijatých spolu 10 žiakov (z toho 10 dievčat). 

Rozpis  do PŠ do 1.r. Spolu 

Prihlásení/z toho dievčatá 10/10 31/13 41/23 

prijatí/z toho dievčatá 10/10 31/13 41/23 

Počet vydaných rozhodnutí o prijatí žiakov v šk. roku 2015/2016 

 LDO (prípr. štúdium) – 10 (z toho 10 dievčat) 

 VO – 13 (z toho 6 dievčat) 

 OAMT – 18 (z toho 7 dievčat)  

 
 
Počet absolventov v šk. roku 2015/2016: 0  
 
Prijímacie skúšky do SZUŠ už na nasledujúci školský rok 2016/2017 sa konali 30. júna 
2016 (1. kolo) a 8. septembra 2016 (2. kolo), pričom počet prihlásených žiakov je 63. 
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Klasifikácia tried  

Trieda DDT DET DEC DRM DRL FOF GIT GDI GRF HHN HLA HV H-P INM KRN 

PrípravkaL PŠ sa neklasifikuje 

I.A                           1   

I.V                               

II.A                           1,24   

II.V                               

III.A                           1   

III.V                               

 

Trieda KEB MLB POT PYB PSK PST PSS PSZ PSU DPN PHN PDW PHL PHV PVA 

PrípravkaL   PŠ sa neklasifikuje 

I.A         1 1 1 1               

I.V                               

II.A         1,12 1,29 1,12 1,29               

II.V                               

III.A         1 1 1 1               

III.V                               

 

Trieda SPR SRU TTP UMP VVP VVT VTV ZDT ZSN 

PrípravkaL  PŠ sa neklasifikuje 

I.A                   

I.V             1     

II.A                   

II.V             1     

III.A                   

III.V             1     

Prospech žiakov 

Trieda Počet žiakov Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

PrípravkaL 10 x x x 

I.A 20* 20* 0 0 

I.V 13 13 0 0 

II.A 19 17 0 2 

II.V 12 12 0 0 

III.A 14 14 0 0 

III.V 6 6 0 0 

Spolu 94* 84* 0 0 
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Dochádzka žiakov (za celý školský rok) 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

PrípravkaL 10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

I.A 20* 84 4,2 84 4,2 0 0,00 

I.V 13 87 6,69 87 6,69 0 0,00 

II.A 19 201 11,33 201 11,33 0 0,00 

II.V 12 114 9,50 114 9,50 0 0,00 

III.A 14 97 6,93 96 6,86 1 0,07 

III.V 6 39 6,50 39 6,50 0 0,00 

Spolu 94* 622 6,62 621 
 

1 
 

Odbory a učebné plány 

SZUŠ v šk. roku 2015/16 bola plne organizovaná s 3 odbormi: literárno-dramatický, 
výtvarný a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. V Literárno-dramatickom 
odbore vyučoval 1 pedagóg, predmety: dramatika a slovesnosť, pohyb a prednes podľa 
učebného plánu č. 41.  Výtvarný odbor vyučovali 2 pedagógovia podľa učebného plánu č. 56 
a tento odbor  obsahoval základné disciplíny Výtvarná tvorba II. Odbor audiovizuálnej 
a multimediálnej tvorby vyučovali 5 pedagógovia podľa učebného plánu č. 57. 

Vyučovanie prebiehalo podľa platných rámcových učebných plánov pre základnú umeleckú 
školu, schválených MŠ SR dňa 20.8.2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 
s platnosťou od 1.9.2009  (2. a 3. ročník vo VO). V odbore audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorby sa na druhom stupni štúdia postupovalo podľa rámcových učebných plánov 
a učebných osnov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 11. 
novembra 2009 pod číslom CD-2009-28028/22244-1:911. (2. a 3. ročník OAMT) a 
Rámcových učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy 
schváleného dňa 4. 2. 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 s platnosťou od septembra 
2015 v znení doplnkov a zmien z 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 s 
účinnosťou od 1. septembra 2015 (PŠ LDO a 1. ročník VO a OAMT): 

Odbor  UP č. Študijné zamerania 

Literárno-
dramatický odbor 
(LDO) 

44 Dramatické a slovesné oddelenie  
(II. stupeň - prípravné štúdium pre žiakov, ktorí 
nenavštevovali I. stupeň LDO) 

Výtvarný odbor 
(VO) – 1. ročník 

56 Výtvarný odbor ZUŠ, výtvarná výchova zameraná na 
samostatnú tvorbu 
 Základné disciplíny: Výtvarná tvorba II. 

VO – 2. a 3.ročník 53 - Výtvarná výchova zacielená ako intenzívna príprava na 
ďalšie štúdium výtvarnej profesie 
- Výtvarná výchova zacielená na individuálnu samostatnú 
tvorbu 
Základné disciplíny: Výtvarná tvorba II. 

Odbor 
audiovizuálnej 

60 Audiovizuálna a multimediálna tvorba 
(II. stupeň základného štúdia a št. pre dospelých) 
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a multimediálnej 
tvorby (OAMT) – 1. 
roč. 

OAMT – 2. a 3.ročník 
57 Audiovizuálna a multimediálna tvorba 

(II. stupeň základného štúdia a št. pre dospelých) 

 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Spolu 

Na dohodu 9 4 13 

 

Pedagogickí pracovníci 

p.č. 
Titl, Meno, priezvisko Typ zmluvného vzťahu 

1. PhDr. Jarmila Uhríková Dohoda  

2. Mgr. Valter Uhrík Dohoda 

3. Ing. Lívia Hirjaková Dohoda 

4. Ing. Daniel Tatarka Dohoda 

5. Mgr. Jaroslav Kerner Dohoda 

6. MgA. Erik Sikora Dohoda 

7. Mgr. Peter Hrabinský Dohoda 

8. Mgr. art. Matej Kladek Dohoda 

9. Mgr. Laura Petraššovitšová Dohoda 

 

Nepedagogickí pracovníci školy 

1. Edita Petrová - administratívna pracovníčka /Dohoda/ 

2. Eva Výrostková – ekonómka /Dohoda/ 

3. Anna Romanová – upratovací servis /Dohoda/ 
4. Anna Pažinová  - upratovací servis /Dohoda/ 
 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov  9  9  9 

spolu  9  9  9 
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Rozpis: 

p.č. Titl, Meno, priezvisko Kvalifikovanosť 

1. PhDr. Jarmila Uhríková kvalif. 

2. Mgr. Valter Uhrík kvalif. 

3. Ing. Lívia Hirjaková kvalif. 

4. Ing. Daniel Tatarka kvalif. 

5. Mgr. Jaroslav Kerner kvalif. 

6. MgA. Erik Sikora kvalif. 

7. Mgr. Peter Hrabinský kvalif. 

8. Mgr. art. Matej Kladek kvalif. 

9. Mgr. Laura Petraššovitšová kvalif. 

 
Vzdelávanie zamestnancov 

Učitelia priebežne sledujú odborné publikácie a ich vzdelávanie spočíva v samoštúdiu, keďže 
metodické centrum neponúka ďalšie vzdelávanie v tak špecifických odborných predmetoch, 
ktoré vyučujeme na našej škole.  

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov 
Počet 

študujúcich 

špecializačné 
kvalifikačné 

 3 (PhDr. Jarmila Uhríková, Ing. Hirjaková, 
Mgr.Valter Uhrík, Ing. Daniel Tatarka) 

  

doplňujúce 
pedagogické 

   1 (Erik Sikora) 

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

P.č. Názov súťaže 
Meno 

žiaka/trieda/umiestnenie 

Dátum a 

miesto 

Úroveň 

(štátna, reg., 

miestna, 

školská) 

1. 
Nebuď otrok drog 2 

 

(odbor LDO) 

22 príspevkov žiakov školy 

http://skolskyservis.teraz.sk/ne

bud-otrok-drog 

17.9 – 

7.12.2015 

štátna - 

celoslovenská 

2. 112 day 2016 fotosúťaž 

(OAMT) 

Žiaci II.A - Kristián Ganobjak, 

Viliam Čorňák, Dávid Hundža – 

2. miesto 

http://www.eena.org/pag

es/photo-contest-

2016#.VyHJieSTMZM 

21.1 – 

11.2.2016 
medzinárodná 

http://skolskyservis.teraz.sk/nebud-otrok-drog
http://skolskyservis.teraz.sk/nebud-otrok-drog
http://www.eena.org/pages/photo-contest-2016#.VyHJieSTMZM
http://www.eena.org/pages/photo-contest-2016#.VyHJieSTMZM
http://www.eena.org/pages/photo-contest-2016#.VyHJieSTMZM
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3. 

Zlatá Klapka 2016 

(celoslovenská súťaž 

v odbore Audiovizuálna 

a multimediálna tvorba) 

1. miesto za STRIH „No 

Good“ 

Vanda Hašková (II.F)  

Súkromná umelecká škola 

Košice  

1. miesto  

VÝKON PRED KAMEROU 

Lívia Havlíčková (II.F)  

Súkromná stredná umelecká 

škola Košice  

Ocenenie za aktívnu účasť: 

SSUŠF 

22.3. 2016 

Bratislava 

Dom kultúry 

Zrkadlový 

háj 

štátna - 

celoslovenská 

4. Súťaž o najlepšiu PF 2016 Adam Rohaľ– 1. miesto 
December 

2015,Košice 
školská 

5. REC-PLAY 2016 

● Skupina B – autori 16-21 r.,  

TOP FILM: Michal Jusko 

(dokument) – Soňa 

Vojteková (IV.F) 

Čestné uznanie: 

Longboarding, dokument – 

Katarína Gramátová (IV.F) 

  

6.  

Cineama 2016  

20. ročník krajskej 

súťaže amatérskej 

filmovej tvorby 

3. miesto vek nad 16 r. - 

hraný film FALL: Valér Futej  

● Skupina B  

Postup na celoslov. súťaž: 

III (hraný film) - Dominik 

Gyorgy, SSUŠF, Košice (III.F) 

Michal Jusko (dokument) – 

Soňa Vojteková (IV.F) 

9.4.2016 

Žiar nad 

Hronom 

10.4.2016 

Košice 

krajská  

7. MobilFest 2016 

Celkový víťaz: Šimon Šebo 

(II.F) – „Športu zdar“ 

V kateg. nad 18.r.: 1. miesto: 

Ema Lacherová „Who´s 

Dead“ www.mobilfest.eu 

7. 5.2016 

Košice 

Kino Úsmev 

štátna - 

celoslovenská 

8. Som neNORMAlne fér 

1. miesto pre kolektív autorov 

za prácu „Tri ferove rozprávky“ 

(I. Kačur, S. Hajasteková, R. 

Janíková, I. Koribanič, A. 

Niková, K. Kissová, M. 

Podlesná, P. Lenártová)  

Cena rádia Expres a zároveň 

titul férový žiak, študent, 

mládežník - Kačur 

www.somfer.sk 

17.6.2016Br

atislava 
 

http://www.mobilfest.eu/
http://www.somfer.sk/
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9. AMFO 2016 

Róbert Riapoš (I.F) - 1. 

miesto v kateg. 16 -  21 r. 

(Vertikály) 

Tomáš Klembara (I.F) - 2. 

miesto v kateg. do 16 r. (Tóny 

II) 

Karin Kaľatová (I.F) - 3. 

miesto v kateg. do 16 r. 

(Babka a sviatky, Babka a 

brizolit) 

Čestné uznanie: Karolína 

Hlaďová (Portrét s pehami) 

21.6.2016  

Vernisáž 

(29.6.2016 

v Slov. 

techn. 

múzeu 

v KE) 

krajská 

10. 

Erasmus+ vašimi očami 

video-súťaž: priplížiť 

program Erasmus+ pre 

vzdelávanie a odb. prípravu 

(Multikultúrna výchova) 

3. miesto: Šimon Šebo z II.F 

www.erasmusplus.sk 

30.6.2016 

SAAIC 

Bratislava 

celoslovenská 

11. 
Súťaž fotoškola.sk na 

tému ZOO 

1. miesto: Veronika Židová 

z I.F 

názov fotografie: Žeriav 

fotoskola.sk 

 

https://www.f

otoskola.sk/in

page/fotosutaz

-379/…# 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

P.č. Názov aktivity 
Dátum a 
miesto 

Oblasť/zameranie Publikovanie 

1. 
Farebná online 
Školská internetová 
TV  

2015/2016, 
Košice 

Školská mediálna práca 
žiakov a ich aktivity  

http://www.fotelka.sk/ 

2. 
Prezentácia v 
médiách 

šk. rok 
2015/2016 

- články, blogy (TASR, 
korzár, školský servis) 

 http://skolskyservis.teraz.sk/
search/?searchquery=filmova
+skola 
 

3. 

Správna voľba 
povolania - 
príležitosť k 
úspechu“ 
Kariérne 
sprevádzanie 

21. 10. 2015 – 
22. 10. 2015 
SOŠ 
Ostrovského 

Prezentácia školy a jej 
zamerania - študijné 
odbory 

Web školy, KSK, miestne 
rádia 

4. 
Bábkové divadlo 
Košice 

15.10.2015  

Workshop spojený 
s prehliadkou BD 
a divadelné predstavenie 
JANKO HRAŠKO A INÉ 
HRAŠKOVINY 

https://www.facebook.com/S
ukromna-stredna-umelecka-
skola-filmova-51438299022/ 

http://www.erasmusplus.sk/
https://www.fotoskola.sk/inpage/fotosutaz-379/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2016-07-14-fotoskola
https://www.fotoskola.sk/inpage/fotosutaz-379/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2016-07-14-fotoskola
https://www.fotoskola.sk/inpage/fotosutaz-379/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2016-07-14-fotoskola
https://www.fotoskola.sk/inpage/fotosutaz-379/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2016-07-14-fotoskola
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5. Stužková slávnosť 
november 
2015, Košice 

Kultúrna prezentácia 
zručností žiakov SSUSF 
na verejnosti 

 

6. 
Imatrikulácia 
prvákov 

December 
2015 

Imatrikulácia spojená 
s nakrúcaním do školskej 
internetovej televízie 

https://www.facebook.com/S
ukromna-stredna-umelecka-
skola-filmova-51438299022/ 

7. Mikuláš na škole 
December 
2015  

Mikuláš spojený 
s nakrúcaním a tvorbou 
reportážnej fotografie 

https://www.facebook.com/S
ukromna-stredna-umelecka-
skola-filmova-51438299022/ 

8. 

Súťaž o najlepšiu 

fotku mesiaca – 

10x  

šk. rok 

2015/2016 

Mesačne uverejňované 

najlepšie fotky z tvorby 

žiakov školy 

https://www.facebook.com/S

ukromna-stredna-umelecka-

skola-filmova-51438299022/ 

9. Nebuď otrok drog  
December 
2015 

Uverejňované príspevky 
žiakov školy do súťaže 
v školskom servise TASR 

http://skolskyservis.teraz.sk/s
earch/… 
 

10. Zlatá Klapka 2016 

Január – 
február 2016 
 
22.3.2016 
DK Zrkadlový 
háj, Bratislava 

Zapojenosť do súťaže 
MŠVVaŠ SR a slávnostné 
udeľovanie cien celosl. 
súťaže v audioviz. 
a multimed. tvorbe 

TASR 23.3.2016 
RTVS/TA3 
http://www.zusjanaalbrechta.
eu/zlata-klapka/d-
1772/p1=2436 
https://www.facebook.com/S
ukromna-stredna-umelecka-
skola-filmova-51438299022/ 

11. 

Európsky deň 

tiesňovej linky 112 

Január 2016 
 

študenti našej školy sa 

zapojili do fotografickej 

súťaže #ISupport112 

#ISupport112 

https://www.facebook.com/S

ukromna-stredna-umelecka-

skola-filmova-51438299022/ 

12. Mobilfest 2016 

február 2016 
 
 
7. máj 2016 

2. ročník festivalu filmov 
nakrútených mobilnými 
telefónmi 
Slávnostné vyhodnotenie 
v Kine Úsmev 
- vysielané v správach 
RTVS 
- tiež v Slovenskom 
rozhlase 
- v Košice dnes 

https://www.facebook.com/M
obilFest-
731410166993532/?fref=ts 
 
http://www.rtvs.sk/televizia/a
rchiv/9941/94626 
 
https://slovensko.rtvs.sk/…/k
u…/106376/mobilfest-v-
kosiciach 
 
http://www.kosicednes.sk/mo
bilfest-pozna-vitazov/ 

13. 

Workshop 
a medzinárodná 
prezentácia filmovej 
školy v rámci 
Erasmus+ K2 
„Creative lion“ 
 
Multikultúrna 

šk. rok 
2015/2016 
 
od 2.5.2016 

Erasmus+ K2 „Creative 
lion“ 
 
Pracovný pobyt 
študentov a pedagógov 
 
Článok Kreatívny lev na 
Filmovej škole 

https://www.facebook.com/S
ukromna-stredna-umelecka-
skola-filmova-51438299022/ 
 
http://www.culty.sk/kreativny
-lev-filmovej-skole-kosiciach/ 
 
https://www.rtvs.sk/televizia/

http://skolskyservis.teraz.sk/search/?searchquery=s%C3%BAkromn%C3%A1+stredn%C3%A1+umeleck%C3%A1+%C5%A1kola+filmov%C3%A1
http://skolskyservis.teraz.sk/search/?searchquery=s%C3%BAkromn%C3%A1+stredn%C3%A1+umeleck%C3%A1+%C5%A1kola+filmov%C3%A1
http://www.zusjanaalbrechta.eu/zlata-klapka/d-1772/p1=2436
http://www.zusjanaalbrechta.eu/zlata-klapka/d-1772/p1=2436
http://www.zusjanaalbrechta.eu/zlata-klapka/d-1772/p1=2436
https://www.facebook.com/hashtag/isupport112?source=feed_text&story_id=10153542481064023
https://www.facebook.com/hashtag/isupport112?source=feed_text&story_id=10153542481064023
https://www.facebook.com/MobilFest-731410166993532/?fref=ts
https://www.facebook.com/MobilFest-731410166993532/?fref=ts
https://www.facebook.com/MobilFest-731410166993532/?fref=ts
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9941/94626
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9941/94626
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/106376/mobilfest-v-kosiciach
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/106376/mobilfest-v-kosiciach
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/106376/mobilfest-v-kosiciach
http://www.kosicednes.sk/mobilfest-pozna-vitazov/
http://www.kosicednes.sk/mobilfest-pozna-vitazov/
http://www.culty.sk/kreativny-lev-filmovej-skole-kosiciach/
http://www.culty.sk/kreativny-lev-filmovej-skole-kosiciach/
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/96179
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výchova v Košiciach 
 
Reportáž z projektu 
Creative Lion program 
Erasmus + v RTVS v 
Teleregina 

archiv/10363/96179 v 
22´45´´ 

14. 

Prečo idem voliť: 
Jarmila Uhríková 
riaditeľka SZUŠ v 
Košiciach 

25. februára 
2016 

Článok v Plus 1 deň 
http://www.pluska.sk/…/prec
o-idem-volit-jarmila-uhrikova-
ri… 

15. 

Beseda s 
umeleckým 
riaditeľom 
najstaršieho 
medzinárodného 
festivalu Petrom 
Nagelom. 

24. apríl 2016 
Hosť Petr Nagel 
organizátor Artfilmfestu 

https://www.facebook.com/S
ukromna-stredna-umelecka-
skola-filmova-51438299022/ 

16. 
Art Film Fest 
 

2016 

Spolupráca na filmovom 
festivale v Košiciach 
(študentská prax) 
 
Príspevok v TASR 
školskom servise: Reštart 
Art film festu v Košiciach 
aj za účasti filmovej školy 
- 25. apríla 2016 

http://skolskyservis.teraz.sk/
…/restart-a…/26809-
clanok.html 
 
https://www.facebook.com/S
ukromna-stredna-umelecka-
skola-filmova-51438299022/ 

17. 
Mobility Erasmus+ 
Multikultúrna 
výchova 

Šk. rok 
2015/2016 

Praha, ... 

https://www.facebook.com/S
ukromna-stredna-umelecka-
skola-filmova-51438299022/ 
 
http://skolskyservis.teraz.sk/
…/buduci-fi…/27905-
clanok.html 

18. 

Novodobý fenomén 
valcuje Slovensko: 
Dvaja mladí, 
ktorým patrí 
budúcnosť! 

11.06.2016 
Príspevok v Topkách o 
Zuzke Šimkaninovej 
(žiačka I.F) 

http://www.topky.sk/cl/10/15
53563/ 

19. 

Výstava fotografií 
čerstvého 
absolventa. 
v KLUBe (Košice) 

16. jún 2016 – 
30. jún 2016 

Michal Vasiľ (IV.F) 
https://www.facebook.com/ev
ents/903431253119652/ 

20. 

Peter Hrabinský: 
Učiteľ nemá 
pretvárať žiaka na 
svoj obraz 

18. augusta 
2016 

Príspevok v TASR – 
školský servis 

http://skolskyservis.teraz.sk/
…/peter-hra…/28895-
clanok.html 

 

 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/96179
http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/preco-idem-volit-jarmila-uhrikova-riaditelka-filmovej-skoly-vkosiciach.html
http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/preco-idem-volit-jarmila-uhrikova-riaditelka-filmovej-skoly-vkosiciach.html
http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/preco-idem-volit-jarmila-uhrikova-riaditelka-filmovej-skoly-vkosiciach.html
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/restart-art-film-festu-v-kosiciach/26809-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/restart-art-film-festu-v-kosiciach/26809-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/restart-art-film-festu-v-kosiciach/26809-clanok.html
https://www.facebook.com/Sukromna-stredna-umelecka-skola-filmova-51438299022/
https://www.facebook.com/Sukromna-stredna-umelecka-skola-filmova-51438299022/
https://www.facebook.com/Sukromna-stredna-umelecka-skola-filmova-51438299022/
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/buduci-filmari-praxovali-v-prahe/27905-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/buduci-filmari-praxovali-v-prahe/27905-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/buduci-filmari-praxovali-v-prahe/27905-clanok.html
http://www.topky.sk/cl/10/1553563/
http://www.topky.sk/cl/10/1553563/
https://www.facebook.com/events/903431253119652/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
https://www.facebook.com/events/903431253119652/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/peter-hrabinsky-ucitel-nema-pretva/28895-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/peter-hrabinsky-ucitel-nema-pretva/28895-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/peter-hrabinsky-ucitel-nema-pretva/28895-clanok.html
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Projekty 

V súčasnosti nie sme zapojený do žiadneho projektu z dôvodu, absencie projektov určených 
pre základné umelecké školy.  

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Štátnu školskú inšpekciu sme v danom roku nemali.  

Materiálno-technické podmienky 

Prehľad učební  a vybavenia 

 
Škola disponuje špeciálnou audio a video technikou, ktorá slúži pre potreby vyučovacieho 
procesu - poloprofesionálna kamera SONY HD, mini DV kamery Panasonic, digitálne 
fotoaparáty SONY, digitálny fotoaparát HP, dataprojektory, počítače s grafickými a strihovými 
softvérmi, špeciálne technické vybavenie na snímanie zvuku a exteriérové i interiérové svetlá 
a ďalšie technické vybavenie priebežne dopĺňané v zmysle potrieb odboru a technologického 
vývoja. 

Učebne sú vybavené novým školským nábytkom a videotechnikou s veľkoplošnými 
obrazovkami a BD prehrávačmi. 

V multimediálnej učebni a ateliéri virtuálnej grafiky je na výchovno-vzdelávací proces k 
dispozícii 25 počítačov s príslušenstvom. V učebniach, podľa študijného odboru a potrieb 
výchovno-vyučovacieho procesu, slúžia ďalej na výučbu interaktívna tabuľa, audiovizuálna 
technika, dataprojektory, digitálne fotoaparáty, skenery, digitálne kamery, tlačiarne, 
kresliarske stoly, knižnica odbornej literatúry, veľmi dobre vybavená knižnica slovenskej a 
svetovej literatúry a špeciálne stroje, prístroje a zariadenia ateliérov jednotlivých študijných 
odborov a ich zameraní. Hygienické zariadenia spĺňajú legislatívne stanovené požiadavky. V 

Por. č. Názov učebne a skratka Počet 

1. Výtvarný ateliér I (malý)  VAT1 1 

2. Výtvarný ateliér II (veľký)  VAT2 1 

3. Foto-video ateliér  FVA 1 

4. Jazyková učebňa  JU 1 

5. Multimediálna učebňa   MUL 1 

6. Počítačová učebňa   POČ 1 

7. Ateliér virtuálnej grafiky  AVG 1 

8. Animačný ateliér  ANI 1 

9. – 10. Strižňa I. a II.  S1,  S2 2 

11. Školské TV štúdio TVŠ 1 

12. – 15. Triedy 1 – 4 (I.F, II.F, III.F, IV.F) 4 

16. Maskérňa 1 

17. Tmavá komora 1 

18. Sklad techniky 1 

19. Archív 1 

20.  Zborovňa I. a zborovňa II. 2  
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procese výučby a pre získanie špeciálnych zručností podľa potrieb a zamerania odboru sa 
používajú softvérové balíky: Office(MSWord, MSExcel, PowerPoint atď.), grafické programy 
(napr. Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Reader, Adobe Illustrator, Adobe 
AferEffects, Macromedia Flash), strihové a zvukové programy (napr. Animo8.0, 3D a 4D 
programy, FinulCut, ProTooluse) a ďalšie priebežne aktualizované verzie softvéru. 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie  

K nahliadnutiu na sekretariáte školy.  

 

Plnenie stanoveného cieľa 

Koncepcia rozvoja školy je sformulovaná do štyroch hlavných cieľov :   

1. cieľ: Rozvoj kľúčových kompetencií vo všetkých oblastiach výchovno – 
vzdelávacieho procesu 

2. cieľ: Súlad výchovy a vzdelávania 

3. cieľ: Zabezpečenie personálneho, ekonomického a materiálneho zázemia v 
škole  

4. cieľ: Prezentácia školy na verejnosti a projektové riadenie 

V školskom roku 2015/2016 sme sa sústredili na plnenie cieľov, v každej zo stanovených 
oblastí a predovšetkým sme napĺňali hlavné strategické ciele rozvoja školy v tomto rozsahu: 

- pracovali sme na tvorbe ŠVP pre OAMT v odbornej komisii zriadenej pri Štátnom 
pedagogickom ústave Bratislava 

-  ukončili sme technologickú a stavebnú prípravu na vytvorenie centra odborného 
vzdelávania a prípravy aj v rámci celoživotného vzdelávania predovšetkým v oblasti 
audiovízie a nových technológií, 

-    priebežne sme dopĺňali a dotvárali materiálno-technické zázemie školy a nakupovali 
didaktickú techniku, 

-     zriadili sme nové odborné učebne s moderným technologickým vybavením (projekčná 
miestnosť s výtvarným ateliérom, strihové pracovisko, televízne štúdio, maskérňa, réžia), 

-     zabezpečili a rozšírili sme monitorovací kamerový systém, 

-  nami vydané podporné učebné texty odborných audiovizuálnych a masmediálnych 
predmetov – v počte 4 – Školské televízne štúdio vo výchovno-vzdelávacom procese, 
Odborná umelecká prax (biela kniha obraz. a zvukovej tvorby), Masmediálna prax (biela 
kniha masmediálnej tvorby), Moderovanie, komunikácia a rétorika v rozhlase a televízii. 
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V rámci prezentácie školy na verejnosti a prepojenia s praxou sme sa zapojili do prvý-krát 
konaného ArtFilmFestu v Košiciach, vyhodnotili sme druhý ročník festivalu videodiel 
natočených mobilným telefónom Mobilfest, pokračovali sme vo videotvorbe pre US STEEL, 
Prírodovedeckú fakultu UPJŠ, podporovali nadviazané a úspešne fungujúce kontakty s VŠMU 
Bratislava, Akadémiou umení Banská Bystrica, Filmovou akadémiou Miroslava Ondříčka 
v Písku, regionálnymi a lokálnymi televíziami a rádiami (TV Region, TV Zemplín, Rádio Šport, 
TV Naša), nadviazali sme aktívnu spoluprácu s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny 
Bratislava – nakrúcanie videodiel.  

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

 vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 
 výborné materiálno-technické vybavenie školy 
 priaznivá klíma v škole, dobré medziľudské vzťahy 
 individuálny prístup k nadaným žiakom 
 spolupráca s Občianskym združením zriadeným pri škole 
 úspešná reprezentácia školy i krajiny 
 prepojenie teoretickej prípravy s praxou - vlastná tvorba audiovizuálnych programov 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

 nepriaznivá celospoločenská klíma k súkromným školám 
 slabá ekonomická sila obyvateľstva v regióne 

Psychohygienické podmienky 

Kladieme dôraz na zabezpečenie bezstresového a tvorivého prostredia počas celej doby 
prevádzky školy. Žiaci majú k dispozícii prístup do všetkých učební a ateliérov. V rámci 
niektorých odborných predmetov a tém boli súčasne využívané aj strižne 1 a 2. Všetky 
miestnosti sú dostatočne veľké a veľmi dobre vybavené na výučbu.  

Žiaci majú prístup na internet vo všetkých priestoroch SZUŠ. Areál okolo budovy je 
prispôsobený pre žiakov a tak majú možnosť pred a po vyučovaní tráviť čas v oddychovej 
zóne, kde môžu na čerstvom vzduchu načerpávať energiu. 

Tvorba rozvrhu sa uskutočnila podľa učebných plánov v súlade so štátnym vzdelávacím 
programom, kde sme zachovali počet hodín pre jednotlivé odbory a ročníky, s ohľadom na 
náročnosť jednotlivých predmetov. 

Voľnočasové aktivity 

SZUŠ je školou, ktorá má prevádzku v popoludňajších hodinách a nie je súčasťou povinnej 
školskej dochádzky, preto sa celý jej výchovno-vzelávací proces realizuje vo voľnom čase 
žiakov. 
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Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi prebieha vo viacerých úrovniach: 

 členstvo rodičov v Rade školy, 
 spolupráca vybraných rodičov z každej triedy (Rodičovská rada) s vedením 

školy a členmi ped. rady riaditeľky školy – informácie o plánoch práce školy a ich 
zabezpečení a plnení a o komplexných výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy, prenos pripomienok širokej rodičovskej verejnosti k činnosti školy, 

 individuálna spolupráca rodičov so všetkými pedagógmi školy – informácie o 
priebehu vzdelávania žiakov, konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi, informácie o 
aktuálnom dianí v škole, pripravovaných akciách, organizácii školského roka a pod. 
Spolupráca prebieha osobným kontaktom, telefonicky, písomným stykom, v ostatných 
rokoch najširšiu spoluprácu zabezpečuje webové sídlo SZUS: 
http://szusfilmova.edupage.org/ - internetová žiacka knižka. 
 

Spolupráca školy a verejnosti 

Škola realizuje ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu celý rad výstav a prehliadok prác 
žiakov školy. Škola je každodenne prístupná novým záujemcom o štúdium na našej škole. 
Škola sa už druhý rok spolupodieľa na organizácii Festivalu divadiel strednej Európy a po 
prvý krát konaného ArtFilmFestu v Košiciach. Každý návštevník školy si môže pri vstupe 
pozrieť práce našich žiakov. Škola aktívne spolupracuje s filmovým klubom Cinefil v 
Košiciach, v priestoroch ktorého sa konajú vernisáže výtvarných a fotografických prác našich 
žiakov ako aj projekcie žiackej filmovej tvorby. Na vysokej úrovni je aj spolupráca s Českým 
centrom v Košiciach pri organizovaní projekcií filmovej tvorby Českej republiky a besied s 
autormi týchto diel. Širokej verejnosti slúži požičovňa audiovizuálnej techniky. 
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Záver 

Vypracovali: PhDr. Jarmila Uhríková a Ing. Lívia Hirjaková 

V Košiciach, 24.8.2016, prepracované/doplnené 31. augusta 2016 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: ........................................................ 

 

Vyjadrenie rady školy 

Dňa .............................. bola správa prerokovaná s Radou školy. 

Rada školy súhlasí s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach Súkromnej základnej umeleckej školy, Petzvalova 2, 

Košice za školský rok 2015/2016 a vyjadruje spokojnosť s priebehom školského roka 

2015/2016. 

 

V Košiciach, .............................................................. 

 

Schválenie zriaďovateľom školy 

 

zriaďovateľ: PhDr. Jarmila Uhríková, 

schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach Súkromnej základnej umeleckej školy, Petzvalova 2, Košice 

za školský rok 2015/2016 

 

Košice, dňa .................................................................... 

 

 

 

Podpis (pečiatka):............................................................. 

 


