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Vec: Žiadost‘ o odporné stanoviska k zaradeniu SZUŠ Hattalova 12 B, 831 03 Bratislava do
siete škól na MSVVaS SR

Týmto Vás prosíme o vyjadrenie podporného stanoviska k zaradeniu SZUŠ,
Hattalova 12 B, 831 03 Bratislava do siete škčl na MSVVaS SR, nakol‘ko Hlavné mesto SR
Bratislava so zaradenĺm súhlasilo. Viz. príloha.

Kolektív dolu uvedených vyučujúcich po 9 rokoch umelecky vychovalo viac ako
200 dospelých l‘udí pod zastrešujúcou organizáciou Gloria Dej o.z., spoločnost‘ou pre kultúru
vnútra a oživenie duchovných hodnót v umení. Našim 40-tim mladým členom, už vyrástlj
deti a žiadajú nás, aby sme pre nich vytvorili školský priestor pre systematické
umelecké vzdelávanie. Naši pedagógovia pósobia už aj v domácich vzdelávaniach, kde sa
často integrujú deti so špeciálnymi potrebami, ktoré bežné školy už neprijímajú a kde našim
trpezlivým prĺstupom umenie pósobí na vývoj detí terapeuticky. Týchto požiadaviek narastá
a preto sme sa rozhodli založit‘ SZUŠ.K tomuto účelu sme si prenajali na Hattalovej 12 B,
Bratislava Nové Mesto administratĺvny prieStor 164 m2, ktorý sme zrekonštruovali a do
konca školského roka ho prekolaudujeme na školský priestor. V miestnosti 26,3 m2 bude
Výtvarný ateliér.V miestnosti 22,05 m2 bude prebiehat‘ individuálna výuka spevu. V
miestnosti 20,95 m2 bude zázemie pre pedagógov.V sále 84,88m2 budú prebiehat‘ všetky
skupinové výuky. V priestoroch bývalej Tesly je možné si prenajat‘ postupne d‘alšie potrebné
priestory.
Čím sa líšime od mých Zuš v Bratislave?
- po 9 rokoch pósobenia už máme rodičov, ktorí takéto vzdelávanie pre svoje deti chcú
-naši učitelia trpezlivým prístupom k umeniu pósobia terapeuticky na rozvoj talentu
-vieme učit‘ deti aj so špeciálnymi potrebami
-využívame v zahraničí overené metódy pri výuke umenia
- prekladáme a vydávame literatúru k inovatívnej pedagogike v umení
-prepájame folklór s krest‘anskými sviatkami a zvedomujeme tradíciu oboch rituálov
-v duálnom vzdelávaní prepájame starú hudbu tak ako znela do roku 1600 s následným
vývojom znenia a interpretácie až k 21 .st.
-vytvoríme výchovné koncerty deti-det‘om, mládež —mládeži v rámci interaktívneho učenia
dejín a teórie hudby: Čo naučíš, sa naučíš!
- všetci pedagógovia ako aktĺvni umelci zapojíme talentované deti a mládež do hodnotných
verejných produkcií (

‚ J ‘I

_____

Hudobný odbor— učitelia, výkonní umelci špecializovaní aj na interpretáciu starej a
barokovej hudby poskytnú žiakovi tzv. duálne vzdelávanie a vytvoria most k pochopeniu
vývoja hudby v dejinách l‘udského vedomia. ZUŠ plánuje otvorit‘ zameranie aj na čembalo
a barokovú hudbu. Garantom je Mgr. Peter Guľas, PhD. Jeho odborná kvalifikácia v oblasti
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historickej interpretácie ho radí na popredné mesto v nevel‘kej skupme špecialistov starej
hudby. Ako skladatel‘ pĺše hudbu pre čembalo, detské piesne a aranžuje. Tento odbor nie je
na Slovensku na ZUŠ-kách dostatočne propagovaný a odborne vyučovaný.
Spev garantuje Mgr. Ľubica Knezovičová — k vyučovaniu spevu používa terapeutickú
metódu k výchove bel canta podIa sopranistky Valbork Werbeck Swärdström, overenú v
zahraničĺ, ktorá pod dohl‘adom toniatričky zabezpečí, že vyučovania sa móžu zúčastňovat‘ aj
žiaci so špeciálnymi potrebami. Zborový spev sa zameria na koncerty, ktoré súvisia
s vývojom hudby v chrámoch a k oslave sviatkov v kolobehu roka a detský folklórny súbor
bude aktualizovat‘ l‘udové tradĺcie a zvyklosti. Výuku hudobnej teórie a dejín hudby mienime
podporit‘ vytvorenĺm výchovných koncertov pre deti, mládež i dospelých.
Výtvarný odbor — Jana Baníková uplatňuje postupy a techniky vychádzajúce
z goetheanistického výtvarného umenia. Výtvarná výchova rešpektujúca vek
a aktuálny stav duševného vývoja dieťat‘a, ktorá nevyčerpáva ani neubĺja jeho tvorivé sily
fantázie. Pedagogické vedenie, ktoré dáva nielen nové podnety, ale aj čas mladému
urnelcovi dozriet‘. V období dospievania sa táto práca zúročí ako schopnost‘ slobodného,
pravdivého a plného umeleckého výrazu. Cvičenia na postupné otvorenie vnímania línií,
farebnosti, kompozĺcie a vnútorného pohybu celku až do plastického utvárania. Podpora
zdravých umeleckých návykov a motorických zručnostĺ v r6znych výtvarných technikách,
úcta k materiálu i k vlastnej práci. Základy perspektĺvy, sochárstva, práca v plenéri, základy
dejín výtvarného umenia a architektúry, návštevy múzeí a galérií dotvárajú všeobecný
rozhl‘ad mladého umelca. Pre dospelých štúdium metamorfózy v prĺrode a v umení ako
terapia duše. Tanečný odbor - PhDr. et Mgr. art. Matúš Ivan, pedagóg VŠMU Bratislava
s Andreou Beliančinovou zakladá od septembra 2020 detský folklórny súbor, ktorý
slovenské zvyky a obyčaje votká do rozprávok a prĺbehov vhodných pre deti a mládež.
V literárno - dramatickom odbore kladie döraz rozhlasový herec Michal Klučka na tvorbu
vlastného hereckého prejavu, verbálnej prezentácie a tvorbu divadelných predstavení, ktoré
pomöžu mladistvým k regulácii ich pocitov a vytvorenia stabilného emočného zázemia.

Uprednostňujeme zážitkové učenie, osobný prístup, rodinnú a tvorivú atmosféru,
prezentáciu umeleckých výkonov s profesionálnymi umelcami a pre talentovaných možnost‘
pokračovat‘ v štúdiu strednej a vysokej škole pre úspešné uplatnenie sa v praxi.

Veríme, že spoločne nájdeme pochopenie pre túto myšlienku, preto uvítame možnost
prezentovat‘ náš zámer osobne.

So srdečným pozdravom ‚

Vo Zvolene, 16. 12. 2019 PaedDr. et Mgr. art. Ingrid Pinková, ArtD.
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Prĺloha: Súhlas Hlavného mesta SR Bratislava so zaradenĺm SZUŠ Hattalova 12 B do siete
šköl MŠVaV SR
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Vec
Žiadosť o súhlas so zaradením Súkrornnej Základnej umeleckej školy. Hattalova 12 B. Bratislava
do siete škól a školských zariadení SR - súhlas

Hlavně mesto Slovenskej republiky Bratislava (d‘alej len „hlavně mesto“) prerokovalo Vašu
žiadost‘ o súhlas k zaradeniu súkiornnej základnej umeleckej školy do siete škól a školských
zariadení Slovenskej republiky (ďalej len ‚sief‘).

Hlavné mesto ako príslušný orgán podľa 16 ods. 1 písm. 1) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskei samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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So zaraderiím Súkroninej základnei umeleckej školy, Hattalova 12 B, Bratislava do siete pre
zriaďovateľa: PinkHarmony, s.r.o. M.M. Hodžu 14, Zvolen, IČO: 52 330 826 od 1. septembia 2021.

Súčasne si Vám dovoľujeme oznárniť, že dotácia na mzdy a prevádzku poskytovaná
zriaďovatel‘ovi podľa 6 ods. 12 písm. b) zákona 5 96/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám
bude poskytnutá až z podielových daní poukázaných hlavnému mestu, v ktorých pre výpočet
podielových daní boli zahrnuté deti Vašej školy.

S pozdravom

L Matúš Vallo
. primátor
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Prirnaciálny palác, III. poschodie
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