


„Každé dieťa, ktoré vstúpi do vašej triedy, je unikátny svet, 

jedinečný súhrn vlastností osobnosti, charakteru, temperamentu. 

Každé získalo od svojich rodičov neopakovateľnú kombináciu génov 

a individuálnu výchovu. Nekonečná rozmanitosť ľudských typov 

– to je neoceniteľný dar, ktorým nás obdarila príroda. Práve táto 

rozmanitosť činí pedagogickú prácu tvorivou, nemožno ju zaradiť do 

akýchkoľvek vopred daných schém alebo medzí.“
      

Tatiana Borisovna Judovina Galperina

2 3

 Základná umelecká škola v Bernolákove bola založená v roku 2006. Vďaka 
podpore vedenia obce a jej starostovi Ing. Ľubomírovi Poórovi sa podarilo pripraviť 
najzákladnejšie vybavenie pre zahájenie prvého školského roka. Prvým riaditeľom sa 
stal PhDr. Ján Holička , ktorý v tejto funkcii zotrval dva roky. S kolektívom trinástich 
učiteľov začal písať nové dejiny hudobného školstva v našej obci. Vedenie základnej 
školy v Bernolákove nám poskytlo päť samostatných miestností, časť vyučovania 
prebiehala v učebniach základnej školy. Už od začiatku existencie školy bol problémom 
neočakávane vysoký počet žiakov. Časť financií,  plánovaných na hudobné nástroje, sa 
musela použiť na renováciu a prestavbu nových priestorov. Pomocnú ruku nám poskytlo 
bratislavské konzervatórium, ktoré nám zapožičalo dva klavíre na dobu prestavby 
budovy konzervatória na Konventnej ulici. Notový materiál si spočiatku zabezpečovali 
učitelia sami, postupne sa tvoril vlastný notový archív pre všetky nástroje. 
 Škola vznikla ako plne organizovaná – najpočetnejší bol hudobný odbor, 
pomerne veľký počet žiakov sa prihlásil aj na odbor výtvarný. Malý počet detí začal 
navštevovať odbor tanečný a literárno – dramatický. Postupne sa škola zapájala do 
kultúrneho života obce. Najväčším úspechom v prvých dvoch rokoch boli programy 
venované 800. výročiu založenia obce. Veľmi vydarená bola výstava prác žiakov 
výtvarného odboru. Inštalovali sme ju do dvoch najväčších miestností budovy starej 
materskej školy. (teraz už na tomto mieste stojí nová budova penziónu Pohoda)
 V roku 2012 sa ZUŠ presťahovala do nových priestorov v budove Spojenej školy 
na Svätoplukovej ulici. V súčasnosti má okolo 400 žiakov. Postupne sa modernizuje,  
vďaka pomoci vedenia obce a jej starostu Mgr. Richarda Červienku sa podarilo vybaviť 
všetky učebne počítačmi a povinným materiálnym vybavením.
 Založenie Základnej umeleckej školy v Bernolákove malo veľký význam, 
naše deti majú možnosť umeleckého vzdelania vo vlastnej obci, postupne budujeme 
povedomie verejnosti v oblasti vážnej hudby, klasického tanca, dramatického
a výtvarného umenia a tým všetkým zvyšujeme záujem mladej generácie o umelecké 
vzdelávanie.
 Prvé roky boli ťažkou skúškou, či ZUŠ obstojí v tvrdej konkurencii. Prezident 
Abraham Lincoln raz povedal : „Vždy si pamätajte, že Vaše rozhodnutie uspieť je 
dôležitejšie ako akékoľvek iné rozhodnutie.“ Na konci desiateho roku existencie našej 
školy  môžme skonštatovať, že naša škola uspela. Zaželajme jej spolu, aby sa naďalej 
rozvíjala a vychovávala deti v krásnom odvetví našej kultúry – v umení.

Z histórie školy
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Milí priatelia.

  Napĺňa sa prvé decénium ZUŠ v Bernolákove a  mne prichodí poďakovať sa 
za česť ktorej sa mi dostalo – podieľať  sa na tak významnej udalosti  v histórii obce ako 
bolo jej založenie. Vytvorenie umeleckej školy v dobe kedy nielen oblasť školstva, ale 
celá oblasť nadstavby spoločnosti sa  dostala na okraj záujmu „mocných“ a najvyššou 
hodnotou sa stalo „zlaté teľa“, bol zriedkavý a obdivuhodný čin. Dokonca SNR zaradila 
ZUŠ do kategórie školských zariadení. 
 Čo je a zostalo pre mňa podstatné - nadšenie bernolákovčanov, snaha 
pomôcť, „byť pritom“,  s akým som sa dovtedy nestretol. 
 Samozrejme, objavili sa i problémy. Po rokoch skúseností s počtom žiakov 
elokovaných tried ZUŠ Ivanky,  vedenie obce rátalo s počtom detí okolo 60. Ibaže po 
zrátaní prihlášok, počet záujemcov narástol na 174 ( do konca školského roku 2006/07 
stúpol počet na 238, vrátane dvoch elokovaných tried v Bratislave a Podunajských 
Biskupiciach). Bolo to prekvapenie. Pre nás budúcich učiteľov nesmierne pozitívne, 
ibaže pre obsahový význam slova „starosta“ nastali starosti - kam to „uložiť“? Pre 
náš tandem s terajšou riaditeľkou Mgr. Jarkou Boškovou to znamenalo   kde získať 
učiteľov, nástroje, najmä finančne náročné klavíre atď., pretože záujem bol o všetky 
štyri odbory. Nebolo možné stanoviť poradie dôležitosti, pretože všetky boli dôležité. 
Bez akýchkoľvek byrokratických  „vymyslenín“   sa problémy do začiatku školského 
roku vyriešili. 
 Priestorové problémy vyriešila riaditeľka ZŠ  PaeDr. Ondrušková. Dala nám 
k dispozícii budovu „starej“ školy na popoludňajšie vyučovanie. Odbor výtvarnej 
výchovy, ktorý sa spočiatku javil ako problémový, získal ako jediný vlastné priestory. 
Bolo však potrebné upraviť priestor na umelecký, výtvarný ateliér, čo však odčerpalo 
časť finančných prostriedkov pôvodne plánovaných na nákup hudobných nástrojov. 
Keďže financií pre nákup nových klavírov ubudlo, získali sme potrebný počet klavírov 
rôznymi spôsobmi: prvý bezplatným prevodom zo ZŠ Jesenského v Bratislave, ďalší 
ako dar od rakúskej občianky pani Graclingerovej z Hainburgu zásluhou pána Karola 
Slobodu z Bernolákova, jeden od súkromného majiteľa, dva klavíre ( z toho jedno 
krátke krídlo ) nám zapožičalo Konzervatórium v Bratislave vďaka jeho riaditeľovi  
Mgr. art. Petrovi Čermanovi.  
 Nemôžem nespomenúť pracovníčky Obecného úradu, ktoré z pozícií svojich 
funkcií mali pre nás vždy čas, predovšetkým pani Čambálová,  ktorá riešila personálnu 
agendu a pani Nagyová  agendu ekonomickú a samozrejme JUDr. Bečica, ktorý bol 
takpovediac patrónom ZUŠ.
 ZUŠ žije, pripravila a pripravuje  pre spoločnosť   rad umelecky a kultúrne 
zdatných ľudí. Do ďalšieho decénia jej želám pevné zdravie a okolo veľa žičlivých ľudí.
                                                                                                    

PhDr. Ján Holička

 je mi cťou prihovoriť sa vám v publikácii, ktorú vydávame na počesť desiateho 
výročia založenia Základnej umeleckej školy v Bernolákove.
 Staré čínske príslovie vraví: „Ten, kto hýbe horou, začínal prenášaním malých 
kamienkov.“ V roku 2006 sme začali stavať základy samostatnej umeleckej školy. 
Kamienok po kamienku sa rodila pestrá mozaika, zložená z  koncertov, kultúrnych 
programov, výstav, divadelných predstavení, tanečných vystúpení, muzikálov, súťaží... 
Po desiatich rokoch spoločného úsilia sme vytvorili útulný priestor  pre všetky štyri 
umelecké odbory našej školy. 
 Byť učiteľom, to nie je len práca, je to poslanie. Poslanie krásne a výnimočné 
– nie tvoriť alebo budovať niečo hmatateľné a viditeľné, ale dať našim deťom základ, 
dať impulz, rozsvietiť svetielko umenia, nadchnúť pre harmóniu a krásu v mnohých jej 
podobách.
 Každý z pedagógov, ktorí  pôsobili na našej škole čo i len jeden rok, zanechal  
na pomyselnom chodníku svoj odtlačok, každý z nich má svoju pečať    na umeleckom 
vývine svojich žiakov. Práve vďaka žiakom ostáva učiteľ duchom mladý – aj keď mu 
tie vlastné dávno dospeli, každoročne mu do triedy prichádzajú nové deti, ktoré treba 
poláskať, s ktorými sa treba „hrať s notičkami či farbičkami“ alebo „na veľké baletky 
či slávnych hercov“. Za všetko to krásne a  vzácne, čo na našej škole vytvorili, patrí 
každému pedagógovi moje veľké ďakujem.
 Rada by som sa poďakovala aj vám, milí rodičia. Bez vašej podpory 
a  porozumenia by sa nám ťažko budovala škola, ktorá je tak ďaleko od základnej 
a  materskej školy. Vážim si vašu dôveru i  pomoc pri nikdy nekončiacich presunoch 
vašich detí. Verím však, že ich výsledky budú pre vás dostatočným zadosťučinením.
 Moja vďaka patrí aj vám, milí žiaci. Dlhé roky pedagogickej praxe ma 
presvedčili, že nielen my učíme svojich žiakov – aj keď si to možno neuvedomujeme, aj 
oni učia nás: dôslednosti, húževnatosti, pravdovravnosti, viere v dobro a porozumenie... 
Často nám pomáhajú zabudnúť na starosti a  svojou bezprostrednosťou nám vždy 
dokážu vyčariť úsmev na tvári.
 Záverom, ale nie v  poslednom rade ďakujem nášmu zriaďovateľovi – obci 
Bernolákovo. Jej starostom pánovi Alexandrovi Švardovi, Ing. Ľubomírovi Poórovi 
a  Mgr. Richardovi Červienkovi, obecnému zastupiteľstvu a  všetkým pracovníkom 
Obecného úradu v Bernolákove, ktorí svojou prácou prispeli k úspešnému napredovaniu 
našej školy. Bez ich podpory by sa nám určite nebolo podarilo vybudovať školu, ktorá 
sa svojimi skvelými výsledkami prezentuje nielen v  rámci obce, ale aj v  jej širokom 
okolí.
 Svoj príspevok si dovolím ukončiť znovu citátom anonymného autora: 
„Učitelia žijú navždy v srdciach, ktorých sa dotkli“.
      

Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka školy 

Milí priatelia umenia,
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Budovať v deťoch krásno...

 Dovoľte mi len krátko, ale o  to srdečnejšie, prihovoriť sa všetkým 
zamestnancom ZUŠ Bernolákovo za to, že prostredníctvom umenia, hoci je nesmierne 
krehké, vytvárajú brnenie okolo  čistých detských duší, ktoré  ich pomáha  chrániť pred 
nástrahami tohto sveta. 
 Chcem im vyjadriť veľké uznanie za to,  ako  zvládajú pod vedením pani 
riaditeľky Mgr. Jarmily Boškovej  skĺbiť  povinnosti vyplývajúce zo zabezpečenia 
praktického chodu školy s citlivou prácou s deťmi. 
 Je mi vždy veľkým potešením zúčastňovať sa na vystúpeniach, programoch, 
výstavách ktoré pani riaditeľka  spoločne s kolektívom pedagógov a  svojimi žiakmi 
organizuje. Práve tu  mám možnosť vidieť, ako deti napredujú, vidím ako sa v rukách 
skúsených pedagógov menia na malých umelcov. Tu mám možnosť vidieť tú nesmiernu 
čistú detskú radosť z vydareného vystúpenia, výtvarnej práce, alebo aj nejakú tú slzičku 
pre nevydarený tón. Ale vždy, vždy je to veľký zážitok.  
 Na mieste je teda otázka, aký význam má  ZUŠ pre dnešné deti? Aký 
význam má 10 rokov náročnej, nikdy nekončiacej práce s tými najmenšími až po tých 
najväčších? Za seba poviem – budovať v deťoch krásno...
 Radosť a čisté poznanie v detskej duši sa prenáša i na nás dospelých,  ktorí 
sa dokážeme na svet pozerať už len vážnymi dospeláckymi očami. Nikto iný nás už 
nevráti do farebného čarovného sveta – len deti. Dajme im  možnosť, aby ho pre nás 
znova odhalili.
 Vážená pani riaditeľka, vážení pedagógovia ZUŠ, dovoľte mi pri príležitosti  
Vášho spoločného jubilea s veľkou úctou sa Vám poďakovať v mene svojom, ako i   v   
mene  obce a Obecného úradu v Bernolákove,  za Váš prínos pre  budúcnosť pri výchove 
detí, za Vašu každodennú námahu,  trpezlivosť a hlavne pochopenie detskej duše – toho 
nekonečného fantastického sveta.  Želám Vám do ďalších rokov hlavne radosť z Vašej 
práce, veľa entuziazmu, inšpirácie, dobrý nos pri hľadaní nových talentov, nadaných 
a usilovných žiakov a veľa, veľa úspešných projektov a nezabudnuteľných vystúpení.
 Milé deti – zuškári, želám vám vytrvalosť na ceste za poznaním umenia.  
Poslúchajte vašich pedagógov, spoľahlivo vás budú navigovať, aby ste objavili to 
skutočné krásno, ktoré umenie v sebe skrýva. Keď ho objavíte, budete ho vedieť rozdať 
ďalším a ďalším, vašim rodičom, kamarátom, ....všetkým, ktorí môžu urobiť tento svet 
krajším.

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 Je to naozaj neuveriteľné ako ten čas letí. Naša ZUŠ-ka oslavuje svoje prvé 
okrúhle jubileum a  ja sa s  radosťou pripájam k  zástupu gratulantov. S  nostalgiou 
spomínam na časy, keď elokované pracovisko ZUŠ Ivanka pri Dunaji navštevovalo 
niekoľko detí a ďalší museli dochádzať do susednej obce, aby si plnili svoje umelecké 
sny. 
 Našťastie zvíťazilo odhodlanie zainteresovaných a  podarilo sa zrealizovať 
myšlienku vytvorenia ZUŠ-ky aj v  našej rozrastajúcej sa obci. Na ťažké začiatky 
a nemalé problémy pomaly zabúdame. Nebolo to však vôbec jednoduché. Bez pomoci 
obce, poslancov, vedenia ZUŠ-ky a jej  pedagógov, vedenia základnej školy, ktorá 
poskytla priestory a  zázemia, sponzorov a  priaznivcov, by takúto myšlienku nebolo 
možné zrealizovať.  Všetkým im patrí veľké ďakujem.
 Pôsobenie školy v  obci, nové umelecké odbory a pedagógovia vytvorili 
výborné podmienky pre všetkých záujemcov o  štúdium a  to nielen z  radov detí ale 
i dospelých. A práve vzrastajúci záujem o štúdium bol dôvodom na hľadanie väčších 
priestorov. Vďaka pochopeniu vedenia Spojenej školy našla ZUŠ-ka svoj nový domov 
v jej priestoroch na Svätoplukovej ulici.
 Úspech, ktorým sa v súčasnosti môže pochváliť naša umelecká škola a  jej 
talentovaní žiaci, sú veľkým zadosťučinením a odmenou. Za seba som veľmi rád,  že 
som mohol byť pri zrode takého úspešného a zmysluplného projektu.
 Do ďalších rokov želám ZUŠ-ke veľa výborných žiakov, obetavých pedagógov  
a podpory zo strany kompetentných, tak ako to bolo pri jej zrode.
  

Ing. Ľubomír Poór

Všetko najlepšie!



„Staraním sa o šťastie iných nachádzame svoje vlastné.“
Platón  
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So vznikom Základnej umeleckej školy 
v Bernolákove je úzko spätý hudobný 
odbor, ktorý sa aj naďalej rozvíja a 
napreduje. Snaha pedagógov smeruje k 
tomu, aby každá hodina bola založená 
na kvalitnom hudobnom a tvorivom 
zážitku. Pedagógovia a žiaci počas 
10 -ročnej existencie ZUŠ odviedli v 
hudobnom odbore množstvo kvalitnej 
práce.

Hudobný odbor

Dôkazom toho je nespočetné
množstvo interných, verejných a 
výchovných koncertov, organizovaných 
Základnou umeleckou školou v 
Bernolákove. Taktiež mnoho rôznych 
podujatí organizovaných obcou 
Bernolákovo a spoločenskými 
organizáciami, na ktorých účinkovali 
žiaci a pedagógovia. V neposlednom 
rade treba spomenúť, že žiaci taktiež 
úspešne reprezentovali školu na 
rôznych súťažiach. 
 



„Pravé tajomstvo života je hľadanie krásna.“
Anatole France
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Jednotlivé oddelenia hudobného 
odboru  sa snažia o výborné výsledky 
pod vedením pedagógov, ktorí  spolu 
so žiakmi vytvárajú rôzne komorné 
zoskupenia. Majú snahu podnietiť 
umelecké ambície v dušiach 
mnohých žiakov, ktorí sa rozhodli 
rozvíjať svoje hudobné nadanie na 
našej základnej umeleckej škole.
V oblasti komornej hudby 
reprezentovali našu ZUŠ spevácky 
zbor Čeklísanky, komorný zbor Vox 

Rose, Snowdrops, detský spevácky 
zbor Čučoriedky ,šesťručné a 
osemručné klavírne zoskupenia, 
akordeónový súbor a mnohopočetné  
triá, kvartetá a kvintetá rôznych 
nástrojových kombinácií, tvorené 
žiakmi a pedagógmi.                    
Naši učitelia s veľkou láskou budú i 
naďalej smerovať umelecký vývoj detí 
tak, aby záujem o vážnu hudbu a hudbu 
všeobecne ostal trvalým vkladom ich 
osobnosti aj v dospelom veku.
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Tanečný odbor vznikol súčasne so 
založením Základnej umeleckej školy 
v roku 2006. V jeho začiatkoch ho 
vytvárala a formovala pani učiteľka 
Dana Quardová. Avšak fungoval len 
jeden školský rok  a pre odchod žiakov 
ukončil svoju činnosť.

Tanečný odbor

V roku 2008 bol tanečný odbor úspešne 
obnovený pod vedením pána učiteľa 
Jozefa Manáka. S počtom 20 žiakov 
boli vytvorené dva ročníky prípravného 
štúdia a mohla začať nová éra vzostupu 
odboru. Ku dnešnému dňu má 57 žiakov 
v šiestich  ročníkoch.

Zaoberá sa rozvojom hudobných 
a pohybových schopností  detí z 
Bernolákova a blízkeho okolia. Svoje 
schopnosti žiaci rozvíjajú v rôznych 
štýloch tanca - hlavný je klasický 
tanec, ľudový tanec a moderný tanec, 
v ktorých žiaci získavajú podrobnejšie 
znalosti a okrajovo  sa zoznamujú 
i s inými formami tanca ako disco, 
scénický tanec, rock and  roll, tanečná 
gymnastika a podobne.

„Všetci na jednom javisku stojíme a čokoľvek sa tu koná, všetkých nás sa to týka.“
Jan Amos Komenský



14 15

„Pokým bude v človeku fantázia, bude vždy zázrakov dosť.“
František Vymazal

Škola začína dvoma  rokmi prípravky, 
kde  formou hier a hravých 
cvičení deti získavajú základné 
tanečné výrazové znalosti. Cieľom 
vyučovacieho procesu na prvom  
stupni je všestranná základná 
tanečná výchova a pripravenosť 
prezentovať sa na rôznych kultúrnych 
podujatiach poriadaných školou 
a obcou.

Počas štúdia sa v žiakoch kryštalizuje 
ich individuálne technické a výrazové 
nadanie, ktoré im ponúka možnosť 
pokračovať v štúdiu na tanečných 
školách alebo pôsobiť  v tanečných 
súboroch.



16 17

Základy odboru položila  pani 
učiteľka Ľudmila Hrdináková. Už 
v prvom školskom roku sa prejavil 
výrazný záujem žiakov o muzikál. 
Predstaveniami Perníková chalúpka 
a Šípková Ruženka zahájili žiaci sľubnú 
muzikálovú kariéru.

Literárno-dramatický 
odbor

Za posledné dva roky zožal  tento odbor 
u divákov ďalší veľký úspech. Žiakov 
vedú pedagógovia, ktorí pôsobia aktívne 
v profesionálnych divadlách, získavajú 
neoceniteľné skúsenosti so skutočným 
činoherným, hudobným a muzikálovým 
divadlom.  Okrem výučby LDO svojich 
žiakov vyučujú aj spev, záverečné 
predstavenia nadobúdajú muzikálovú 
formu, ktorá nie je „improvizovaná“.

Minulý rok literárno-dramatický  
odbor odpremiéroval svetovo známy 
rodinný muzikál Mary Poppins. 
Žiaci absolvovali hudobné naštudovanie 
s korepetítorom, tanečné choreografie 
a aranžovacie skúšky. Posledné dni 
pred premiérami bola postavená scéna 
so svetlami a zvukom. Obidve 
predstavenia sa vypredali a boli ocenené 
diváckym standing ovation. 

„Najkrajšie povolanie je to, ktoré sa ti páči až do konca.“
František Vymazal



„Múdry učiteľ je ten, ktorý nezabudol, že kedysi sám bol dieťaťom.“

Tento školský rok sa odbor LDO pustil 
do novej výzvy a to do naštudovania 
ďalšieho brodwayského  muzikálu  
Sister Act. Muzikálový titul nebol  ešte 
uvedený v žiadnom divadle na 
Slovensku, ani v Čechách a preto 
celé dielo je prebásnené a preložené 
z pôvodného anglického znenia do 
slovenčiny. Premiéry sú naplánované 
na 11. a 12. júna 2016 v Dome kultúry 
Bernolákovo a na predstavenie si 
je kvôli obmedzenej kapacite miest 
potrebné zabezpečiť lístok vopred.

Okrem vystúpení sa žiaci literárno-
dramatického odboru každoročne 
zúčastňujú rôznych umeleckých akcií 
a súťaží, na ktorých získali viacero 
ocenení. Niektorí žiaci po ukončení 
základného štúdia pokračujú v štúdiu 
na stredných a vysokých školách, aby 
sa v budúcnosti tejto profesii venovali 
profesionálne.
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Počas desiatich rokov existencie školy 
sme poskytli svojim žiakom množstvo 
možností na všestranné rozvíjanie 
ich výtvarného nadania. Za tento 
desaťročný čas sa počet našich žiakov 
strojnásobil.

Výtvarný odbor

Pre deti predškolského veku ponúkame 
prípravné štúdium. Žiaci si tu hravou 
formou osvojujú základy tvorivých 
výtvarných činností a postupujú  do 
základného štúdia, ktoré vyvrcholí 
absolventskou skúškou. Následne sa 
môžu rozhodnúť aj pre absolvovanie 
druhého stupňa štúdia, určeného 
pre stredoškolákov, ktoré je taktiež 
zakončené absolventskou skúškou.

Počas školského roka prebieha 
vyučovanie v nasledujúcich predmetoch:

-kresba
-maľba
-grafika
-dekoratívne činnosti a práca 
  s materiálom
-modelovanie a priestorová tvorba
-dejiny umenia a výtvarná teória

„Človek na človeka nemôže pôsobiť ničím viac, ako svojou osobnosťou.“
Johann Wolfgang Goethe
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„Kvalitný pedagóg by mal vo svojich žiakoch rozvinúť aj tie kvality, ktoré ani sám nemá.“

Žiaci sa zoznamujú so všetkými 
dostupnými technikami v uvedených 
predmetoch štúdia. Venujeme sa 
kompozícii výtvarného diela.

Škola ponúka aj štúdium výtvarnej 
výchovy pre žiakov, ktorí sa pripravujú   
na talentové skúšky na strednú 
alebo vysokú školu s výtvarným 
zameraním. Štúdium sa špecializuje 
na médiá alebo disciplíny podľa 
zamerania žiaka a dôraz je kladený 
na koncepčné myslenie, tvorivosť, 
zručnosti a informovanosť 
o aktuálnych tendenciách umenia. 

M.E.Fejgin

Každoročne prijímajú našich žiakov 
na stredné a vysokoškolské štúdium.

Žiaci výtvarného odboru prezentujú 
svoje práce na interných výstavách        
v rámci priestorov výtvarného odboru, 
na absolventských výstavách, 
na záverečnej výstave a tiež práce 
slúžia ako výzdoba koncertov, 
prípadne prispievame výrobou 
dekorácií pre iné odbory našej  ZUŠ. 
Úspešne sa zúčastňujeme výtvarných 
súťaží.

22 23



24 25

Školský rok 2006/2007

Hudobný odbor
Patrícia Hergovičová, sopránová flauta  p.uč. Daniela Nováková
Denisa Danišová, klavír    p.uč. Jarmila Bošková

Školský rok 2007/2008

Hudobný odbor
Andrea Šedivá, klavír    p.uč. Eugénia Sklenková
Annamária Vančíková, klavír   p.uč. Eugénia Sklenková
Mária Hajzoková, klavír     p. uč. Jarmila Bošková

Školský rok 2008/2009

Hudobný odbor
Tatiana Danková, klavír     p.uč. Jarmila Bošková
Teodor Kolarovič, klavír     p.uč. Jarmila Bošková
Lucia Kancírová,  sopránová flauta    p.uč. Daniela Nováková
Petra Feketová, klavír     p.uč. Jarmila Bošková
Tatiana Vokounová, klavír     p,uč. Jarmila Bošková

Výtvarný odbor 
David Csővári     p.uč. Štefánia Ábelová
Martin Kurňava      p.uč. Štefánia Ábelová
Soňa Rajská      p.uč. Štefánia Ábelová

Absolventi 
Základnej umeleckej školy

Školský rok 2009/2010

Hudobný odbor
Barbara Podobná, klavír     p.uč. Ilona Takácsová
Tomáš Kastl, priečna flauta   p.uč.Daniela Nováková
Mária Maďarová, altová flauta    p.uč.Daniela Nováková
Soňa Rajská, sopránová flauta   p.uč.Daniela Nováková
Ľuboslava Kráľová, klavír     p.uč. Lucia Bošková

Výtvarný odbor
Dominika Pirošková     p.uč. Štefánia Ábelová
Veronika Vargová      p.uč. Štefánia Ábelová

Školský rok 2010/2011
 
Hudobný odbor
Štefan Danko, gitara     p.uč. Roman Ďurka
Michaela Kalivodová, sopránová flauta  p.uč. Daniela Nováková
Tamara Ondrušková, sopránová flauta  p.uč. Daniela Nováková
Veronika Podobná, klavír     p.uč. Ilona Takácsová
Kristína Švrčková, klavír    p.uč. Jarmila Bošková
Petra Valčeková, flauta    p.uč. Daniela Nováková
Denisa Danišová, klavír    p.uč. Jarmila Bošková

Výtvarný odbor
Barbara Beníková     p.uč. Štefánia Ábelová
Michaela Farkašová    p.uč. Štefánia Ábelová
Denis Ondruš     p.uč. Štefánia Ábelová
Adam Pipíška      p.uč. Štefánia Ábelová
Eva Žůrková     p.uč. Štefánia Ábelová
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Školský rok 2011/2012

Hudobný odbor
Michaela Antoniová, spev    p.uč. Zlatica Šatková
Tatiana Danková, spev     p.uč. Zlatica Šatková
Veronika Donáthová, klavír    p.uč. Žofia Šoková
Tamara Ondrušková, klavír    p.uč. Jarmila Bošková
Petra Valčeková, klavír     p.uč. Lucia Benkovič
Miroslava Zbitáková, husle     p.uč. Beata Štorcelová

Literárno-dramatický odbor
Tatiana Danková     p.uč. Lucia Letková
Miriam Hergovičová    p.uč. Lucia Letková

Výtvarný odbor
Nikoleta Špaleková    p.uč. Emília Steinhübelová
Katarína Veinhardtová    p.uč. Emília Steinhübelová
Peter Horváth     p.uč. Štefánia Ábelová
Katarína Jancurová    p.uč. Štefánia Ábelová

Školský rok 2012/2013

Hudobný odbor
Dana Gracová, sopránová flauta   p.uč. Roman Hudec
Zuzana Šticová, spev    p.uč. Eliška Horná
Katarína Veinhardtová, spev    p.uč. Roman Müller
Michaela Ješková, klavír     p.uč. Lucia Benkovič
Kristína Kraljiková, klavír    p.uč. Jarmila Bošková
Romain Fourquet, klavír    p.uč. Lucia Benkovič
Silvia Szabóová, klavír    p.uč. Žofia Šoková

Výtvarný odbor
Marek Petrovič     p.uč. Emília Steinhübelová
Andrej Nagy     p.uč. Emília Steinhübelová
Tomáš Rausz     p.uč. Emília Steinhübelová
Monika Trubačová     p.uč. Štefánia Ábelová

Školský rok 2013/2014

Hudobný odbor
Janka Biznárová, spev     p.uč. Roman Müller
Tatiana Vokounová, klavír     p.uč. Jarmila Bošková
Anna Dittová, sopránová flauta   p.uč. Roman Hudec

Výtvarný odbor
Matej Jakubovič     p.uč. Štefánia Ábelová
Nikola Tallová     p.uč. Emília Steinhübelová
Zuzana Števove     p.uč. Emília Steinhübelová
Vanesa Wallnerová    p.uč. Emília Steinhübelová
Matej Zrnčík     p.uč. Emília Steinhübelová
Adam Príkopský     p.uč. Emília Steinhübelová

Školský rok 2014/2015

Výtvarný odbor
Katarína Biskupičová    p.uč. Štefánia Ábelová
Viktória Ščasnárová    p.uč. Štefánia Ábelová
Katarína Uhrová     p.uč. Štefánia Ábelová
Viktória Bordácsová    p.uč. Emília Steinhübelová
Lenka Rauszová     p.uč. Emília Steinhübelová
Matúš Meňhert     p.uč. Emília Steinhübelová
Sebastián Kvasnica    p.uč. Emília Steinhübelová
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AKORDEÓN
Mgr. Zuzana ČAMBÁLOVÁ
PhDr. Ján HOLIČKA
Mgr. Mária LANČARIČOVÁ

DYCHOVÉ  NÁSTROJE
Daniela GODZIKOVÁ
Roman HUDEC, DiS.art.
MgA. Zuzana HUDECOVÁ
Andrej KOVÁČ, DiS.art.

GITARA
Mgr. Roman ĎURKA
† Ing. Juraj JAKABOVIČ
Anton LANČARIČ
Alen PETRÁŠ, Bc.
Arnold SZABÓ
Anna ŤAŽKÁ
Ivan ŤAŽKÝ
Mgr. art. Martin ŤAŽKÝ

SPEV
David ÁRVA
Eliška HORNÁ
Mgr. Jana JAZUDEKOVÁ, DiS.art.
Lucia LETKOVÁ
Roman MÜLLER, DiS.art.
Eugénia SKLENKOVÁ
Tomáš SLOBODA, DiS.art.
Zlatica ŠATKOVÁ

KLAVÍR
Mgr. Lucia BENKOVIČ
Mgr. Jarmila BOŠKOVÁ
Mgr. Zuzana ČAMBÁLOVÁ
Tatiana DANKOVÁ
Melinda DVOŘÁKOVÁ
Mgr. Andrea GUĽASOVÁ
PhDr. Ján HOLIČKA
Lukáš KUNST-LEDERER
Mgr. Mária LANČARIČOVÁ
Mgr. Petra MAZÚCHOVÁ
Mgr. art. Pavol MINTÁL
Eugénia SKLENKOVÁ
Žofia ŠOKOVÁ, DiS.art.
Mgr. art. Ilona TAKÁCSOVÁ
Viliam UDIČ

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ  ODBOR
PhDr. Ľudmila HRDINÁKOVÁ
Lucia LETKOVÁ
Roman MÜLLER, DiS.art.
Tomáš SLOBODA, DiS.art.
Michaela TALLOVÁ

SLÁČIKOVÉ  NÁSTROJE
Mgr. art. Agnesa JANOVIČOVÁ, PhD.
Mgr. art. Eduard PINGITZER
Mgr. Beáta ŠTORCELOVÁ
Anna ŤAŽKÁ
Mgr. art. Ján VAJČOVEC

Učitelia, ktorí pôsobili v škole 
od roku 2006

TANEČNÝ  ODBOR 
Jozef MANÁK
Dana QUARDOVÁ
Mgr.art. Barbora VOLOCHOVÁ

VÝTVARNÝ  ODBOR
Štefánia ÁBELOVÁ, ak. mal.
Mgr. art. Erika MIKLÓŠOVÁ
Mgr. Emília STEINHŰBELOVÁ

Horný  rad zľava: Jozef Manák, Roman Hudec, Ján Vajčovec, Roman Müller, Tomáš Sloboda, 
Arnold Szabó, Andrej Kováč, Melinda Dvořáková, Zuzana Hudecová, Alen Petráš

Dolný rad  zľava: Emília Steinhübelová, Štefánia Ábelová, Barbora Volochová, Tatiana Danková, 
Jana Jazudeková, Žofia Šoková, Jarmila Bošková, Agnesa Janovičová, Zuzana Čambálová, 
Andrea Guľasová

Kolektív pedagógov ZUŠ

*Zoznam mien pedagógov uvádzame     
  v abecednom poradí

RIADITELIA  ŠKOLY
PhDr. Ján HOLIČKA 2006 - 2008
Mgr. Jarmila BOŠKOVÁ 2008 - doteraz
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„Hudba je druh komunikácie, s ktorou sa dorozumiete 
     na celom svete bez toho, aby ste ovládali cudzie jazyky.“ 

 Eduard Dietl v diele Klauni uvádza, že bolo raz pekné dievča, klaun a smiech. 
Dievča bolo smutné. Sedeli vedľa seba. Dievča plakalo a  klaun premýšľal.  Zrazu vzal 
hlavu dievčaťa do rúk a obrátil jej uplakanú tvár tak, že mu muselo hľadieť do očí. Potom 
si ukazovákom roztiahol ústa tak, akoby sa na jeho tvári objavil úsmev a dievča sa zasmialo. 
Aj keď nemohlo zabudnúť na svoje trápenie, v úsmeve bola predsa nádej, silnejšia než 
bolesť. Úsmev klauna bol ako slnko, ktoré po celodennom daždi preniká cez oblaky. Tým 
klaunom bol, ako uvádza spisovateľ, Charlie Chaplin. 
 Človek nemôže žiť bez radosti a preto ju zo všetkých síl hľadá. Plnohodnotný 
život nie je možný bez radosti a bez práce. “Bez práce nie sú koláče.“ Avšak na duševný 
vývin človeka a najmä detí má obrovský vplyv kultúra a umenie. Je to jeden z Božích darov. 
Vďaka za každého umelca, ktorý svojou tvorbou prezentuje vzácne hodnoty, a  tak jeho 
umenie pôsobí na dušu dieťaťa i dospelého ako balzam i maják na cestu, aby sme žili 
plnohodnotne.
 Naši predkovia často spievali, ba aj vtedy, keď im bolo smutno... 
Spevom a hudbou sa dostávame do spektra frekvencií, ktoré uvoľňujú mozgové napätie 
a ťažobu v hrudi. V speve sa ozýva hĺbka pocitov ľudskej duše.
 Tešme sa z toho, že sme umožnili našim deťom rozvíjať svoje talenty v Základnej 
umeleckej škole. Možno si to ani dostatočne neuvedomujeme, že z  nich ich učitelia 
utvárajú pekné ľudské bytosti. Po rokoch si vybavia v pamäti svojho učiteľa, ktorý sa im 
s láskavou trpezlivosťou venoval. Možno aj oni raz budú v roli skúseného a vzdelaného 
pedagóga, ktorý odovzdá svoje skúsenosti ďalej.....

Božena Jurčová

Moje prvé stretnutie s  jubilujúcou školou bolo v  septembri roku 2007. Ako matka 
vtedy jediného dieťaťa som uvítala umeleckú školu priamo v  obci. V  škole ma privítali 
s prirodzenou pozornosťou. Vysvetlili mi možnosti štúdia na rôznych odboroch , ktoré 
sa navzájom dopĺňajú  na koncertoch a rôznych predstaveniach. 
 Škola napreduje pod citlivým, pedagogicky vyváženým vedením pani riaditeľky 
Mgr. Jarmily Boškovej, ktorá rozvíja klaviristické nadanie svojich žiakov. Takisto ostatní 
pedagógovia pristupujú k žiakom citlivo, rozvíjajú ich city, upevňujú vôľu, vštepujú vzťah 
k umeniu, vďaka nim rastie ich poznanie a rozvíja sa ich umelecká duša.
 Ako predsedníčka rodičovského združenia tejto školy pozorne sledujem rast 
a  talent detí. Pri   návštevách koncertov vždy obdivujem komplexnosť umeleckej školy. 
Jej žiaci majú možnosť uplatniť sa v širokej škále hudobných ,tanečných, muzikálových 
i výtvarných žánrov.
 Základná umelecká škola významne ovplyvnila budúcnosť mnohých žiakov, 
ktorí sa na základe dobrej prípravy rozhodli pokračovať  v štúdiu na rôznych umeleckých 
stredných školách či konzervatóriách. Ako rodič   vždy netrpezlivo očakávam koncerty 
a vystúpenia nielen svojich detí.  
 Som rada, že sa touto cestou môžem poďakovať pani riaditeľke a celému kolektívu 
školy za vzornú prácu, ktorú pozorujem na výsledkoch výchovy a rozvoja talentu žiakov. 
Úprimne blahoželám škole k jej desiatemu výročiu a prajem mnoho ďalších úspechov pri 
výchove našich detí .

Katarína Veinhardtová
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