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Základná umelecká škola sv. Cecílie vznikla v roku 1998 ako 
nástupkyňa Katolíckeho umeleckého kurzu, ktorý pôsobil na pôde 
Základnej školy sv. Vincenta de Paul. Je to jediná cirkevná základná 
umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej 
cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy. Od roku 2005 škola sídli 
v samostatnej budove na Chlumeckého ulici 10 v Ružinove. 
V oblasti umeleckého vzdelávania a výchovy žiakov spolupracuje 
so Spojenou školou Svätej Rodiny v Petržalke a Spojenou školou 
sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi, kde má elokované pracoviská.

Svätá Cecília je patrónka hudobníkov. Legenda 
hovorí, že keď na jej svadbe hrala hudba, Cecília 
sa pohrúžila do seba a spievala Pánovi vo svojom 
srdci. Bola horlivou kresťankou a rozhodla sa za-
svätiť život Ježišovi Kristovi. Obrátila na kresťanstvo 
aj manžela a jeho brata. Okolo roku 170 všetci traja 
umreli za svoju vieru mučeníckou smrťou. V Ríme je 
bazilika zasvätená tejto panne a mučenici, kde sa 
konajú slávnosti na jej počesť už od roku 545. Ka-
tolícka cirkev slávi sviatok sv. Cecílie 22. novembra.

Tradícia každoročných ceciliánskych slávností prekvitala 
v 19. storočí aj v Bratislave. Pri Dóme sv. Martina vznikol v roku 
1833 Cirkevný hudobný spolok, ktorý pravidelne na sviatok svätej 
Cecílie uvádzal počas liturgie hudobne hodnotné omše. Ako 
najznámejšiu možno spomenúť monumentálnu Missu solemnis 
od Ludwiga van Beethovena.

V katolíckej a pravoslávnej cirkvi požíva svätá Cecília veľkú úctu. Je 
jednou zo siedmich mučeníčok spomínaných v rímskom kánone. 
Býva zobrazovaná s hudobným nástrojom, zväčša je to organ alebo 
lutna, a so zborom spievajúcich anjelov. Medzi jej ďalšie znaky 
patrí ľalia, palma a ruže. 

Naši žiaci nakreslili svätú Cecíliu, 
ako hrá na malej harfe, ktorá je 
súčasťou loga školy. Je ponorená 
do svojho vnútra, jej hudba patrí 
Bohu a všetkým stvoreniam.



1998
Kamil Toman, nový riaditeľ školy
Jeho úloha bola administrat ívne a mater iálno-technické 
zabezpečenie vyučovania. Vybudoval školu rodinného typu.

2005 
Nové samostatné sídlo na Chlumeckého 10 v Ružinove
ZUŠ sv. Cecílie zmenila pôsobisko a presťahovala sa z priestorov 
ZŠ sv. Vincenta de Paul do administratívnej budovy, ktorú získala 
do dlhodobého prenájmu od hlavného mesta SR Bratislavy.

2007 
Rastislav Buchta, riaditeľ 
Začal organizovať zahraničné koncertné zájazdy, podporoval účasť 
žiakov na domácich a medzinárodných súťažiach, zaviedol kultúrne 
brigády v domovoch sociálnych služieb. Načrtol víziu rozšírenia 
školy do iných častí Bratislavy.

2008 
Vznik tanečného odboru

2008 
Nový zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, 
Bratislavská arcidiecéza
14. februára 2008 vznikla dekrétom Benedikta XVI. Bratislavská 
arcidiecéza odčlenením od Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. ZUŠ 
sv. Cecílie prešla pod zriaďovateľskú pôsobnosť novovzniknutej 
Bratislavskej arcidiecézy.

2010 
Stanislav Grich, riaditeľ
Jeho cieľom bolo rozvinúť komunikáciu školy smerom k verejnosti 
a rozšíriť pôsobnosť inštitúcie aj do iných častí Bratislavy. Snažil sa 
o pozdvihnutie umeleckej kvality až na takmer profesionálnu úroveň.

1994 
Vznik Základnej školy sv. Vincenta de Paul 
na Bachovej ulici v Bratislave-Ružinove
Na základe iniciatívy učiteľov sa žiaci školy začali stretávať 
v popoludňajších hodinách pri výučbe hry na klavíri, zobcovej 
flaute, na hodinách kreslenia a pri nácviku divadelných hier.

1996 
Konferencia sv. Cecílie
V rámci Spolku sv. Vincenta de Paul vznikla Konferencia sv. 
Cecílie v Bratislave-Ružinove. Oficiálne zastrešovala voľnočasovú 
umeleckú činnosť žiakov na ZŠ sv. Vincenta de Paul. Konferencia 
mala šesť členov, predsedníčka: Beatrix Mašindová, zakladajúci 
členovia: Ľudmila Kmeťová, Alica Komlóšiová, Jana Anderle, Jana 
Segešová, Félix Virsík a duchovný otec: Augustín Slaninka.

1996 
Kresťanský umelecký krúžok (KUK)
Priamy predchodca ZUŠ sv. Cecílie. Založili ho členovia 
Konferencie sv. Cecílie a fungoval do roku 1998. Vyučovala sa 
hra na klavíri, flaute, husliach, spev, výtvarná a dramatická činnosť.

1998 
Vznik Základnej umeleckej školy sv. Cecílie
Snaha rodičov a učiteľov vyústila do vzniku cirkevnej ZUŠ so sídlom 
v priestoroch ZŠ sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v Ružinove. 
Zriaďovateľ bol Bratislavsko-trnavský arcibiskupský úrad v Trnave. 
Škola mala tri odbory: hudobný, literárno-dramatický a výtvarný.

1998 
Ján Hero, prvý riaditeľ ZUŠ sv. Cecílie
Zaslúžil sa o vznik školy a naštartoval pedagogický proces.

Z HISTÓRIE



ČÍM SA VYZNAČUJE NAŠA ŠKOLA

Cieľ ZUŠ sv. Cecílie je rozvíjať umelecké nadanie žiakov v duchu 
kresťanských hodnôt. Kvalifikovaní pedagógovia budujú v deťoch 
schopnosť vnímať súvislosti medzi vizuálnym umením, hudbou, 
pohybom a hovoreným slovom.

Poskytujeme umelecké vzdelávanie deťom predškolského veku, 
žiakom základných škôl, mládeži a dospelým. Školu navštevuje 
v jednom školskom roku viac než tisíc žiakov prijatých na základe 
talentových skúšok.

Komplexné umelecké vzdelanie  z ískajú ž iaci š túdiom 
všeobecných teoretických a interdisciplinárnych predmetov: 
hudobná teória, dejiny hudby a umenia a estetika.

Verejné vystúpenia a koncerty sú súčasťou umeleckého 
vzdelávania. Patria sem koncerty v priestoroch ZUŠ, verejné 
vystúpenia v domoch kultúry, koncertných sálach, účinkovanie 
na liturgii, kultúrne brigády v domoch sociálnych služieb, 
výchovné koncerty v materských školách a vernisáže výstav. 
Ročne organizujeme viac než 80 vystúpení. Pedagógovia 
výtvarného odboru pripravujú výstavy prác žiakov v škole a vo 
významných bratislavských výstavných priestoroch ako Pálffyho 
palác, Dom Quo vadis či v kostoloch.

Umenie v liturgii je súčasťou celoročnej umeleckej prípravy detí, 
ktorá rešpektuje cirkevný a liturgický rok. Žiaci pravidelne účinkujú 
na slávnostných svätých omšiach. Dramaturgiu verejných vystúpení 
tematicky prispôsobujeme liturgickým obdobiam. V tomto duchu 
organizujeme aj prácu vo výtvarnom odbore a zameranie výstav.

Umelecké exkurzie a náučné výlety organizované školou 
zoznamujú deti s kultúrnym životom prostredia, v ktorom vyrastajú 

2011 
Elokované pracoviská v Karlovej Vsi a v Petržalke
V spolupráci so Spojenou školou sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi 
a so Spojenou školou Svätej Rodiny v Petržalke vznikajú na pôde 
týchto škôl elokované pracoviská ZUŠ sv. Cecílie. Vyúčba prebieha 
v hudobnom, vo výtvarnom a v tanečnom odbore.

2014 
Zuzana Chlpíková, riaditeľ ka
Jej cieľ je viesť školu ako významnú kultúrnu inštitúciu v mieste 
pôsobenia. Prenesenie riadiacich kompetencií na vedúcich 
oddelení pomáha vytvoriť v škole akademickú atmosféru.

2016 
Elokované pracovisko na Veternicovej 20 v Karlovej Vsi
Spojená škola sv. Františka z Assisi rozširuje svoje pôsobenie 
na karlovoveskom sídlisku Dlhé diely. Na základe záujmu žiakov 
a ich rodičov o štúdium na cirkevnej umeleckej škole vzniká nové 
elokované pracovisko ZUŠ sv. Cecílie s hudobným, tanečným 
a výtvarným odborom.

Duchovní otcovia
K životu cirkevnej školy patrí aj duchovné vedenie, o ktoré sa 
starajú otcovia Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul Jozef 
Garaj, Augustín Slaninka a Peter Šaradin.



ŠTUDIJNÉ ODBORY

HUDOBNÝ ODBOR
klavír, keyboard, organ, akordeón, zobcové flauty, priečna flauta, 
klarinet, saxofón, trúbka, husle, viola, violončelo, gitara, bicie 
nástroje a spev

Na škole pôsobí dychový súbor, súbor zobcových fláut, gitarové 
okteto, školská kapela, detský orchester, komorný orchester, 
komorný zbor a detský spevácky zbor. 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
pohyb, reč, prednes, dramatika, slovesnosť a práca v súbore

VÝTVARNÝ ODBOR
kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s rôznym materiálom

TANEČNÝ ODBOR
klasický, ľudový, kreatívny, džezový a moderný tanec

a v budúcnosti budú pôsobiť. Okrem návštev galérií, divadiel 
a prehliadok Bratislavy s odborným sprievodom podnikáme aj 
tematické zájazdy po Slovensku a blízkom zahraničí (Rakúsko, 
Maďarsko, Česká republika).

Odborné semináre a výchovné koncerty s účasťou významných 
aktívnych umelcov a telies umožňujú žiakom nadviazať kontakt 
s profesionálnymi umelcami. Pedagógovia si upevňujú rozhľad 
o súčasnom dianí v príslušných umeleckých smeroch.

Medziodborové umelecké projekty
— Vystúpenia tanečného odboru sprevádza hra komorného 
orchestra;
— žiaci literárno-dramatického a hudobného odboru spoločne 
umelecky zastrešujú liturgické slávnosti a pobožnosti; súčasťou 
verejných koncertov sú výstavy prác žiakov výtvarného odboru; 
— vernisáže výstav výtvarných prác žiakov výtvarného odboru 
umelecky zabezpečujú ostatné študijné odbory; 
— hudobný a literárno-dramaticky odbor spolupracujú na malých 
hudobno-dramatických formách.

Základná umelecká škola ako centrum kultúry víta na všetkých 
svojich podujatiach širokú odbornú aj laickú verejnosť. Stáva sa 
tak dôležitou vzdelávacou inštitúciou v mieste pôsobiska.

Spolupracujeme s významnými umeleckými inštitúciami –
s Konzervatóriom v Bratislave, Cirkevným konzervatóriom, Vysokou 
školou múzických umení, Vysokou školou výtvarných umení, 
Slovenskou akadémiou vied, Fakultou humanitných vied Univerzity 
Komenského v Bratislave, Hudobným centrom, Centrom pre starú 
hudbu, so Slovenskou filharmóniou, SND a pod. Spolupracujeme 
tiež s bratislavskými miestnymi úradmi Staré Mesto, Ružinov, 
Karlova Ves a Nové Mesto, ako aj s médiami, napr. TV LUX, Rádio 
Lumen, TV Ružinov a RTVS.



STUPNE ŠTÚDIA

Prípravné štúdium trvá jeden alebo dva roky a je určené najmä 
deťom predškolského veku a žiakom nižších ročníkov základnej školy.

I. stupeň základného štúdia sa delí na prvú a druhú časť. 
Trvá osem rokov a pokrýva približne obdobie základnej školy. 
Absolvovaním jednotlivých častí tohto stupňa získavajú žiaci 
postupne primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne 
umelecké vzdelanie podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED. 
Po jeho úspešnom ukončení sú pripravení pokračovať v štúdiu 
na strednej umeleckej škole alebo na konzervatóriu.

II. stupeň základného štúdia je určený pre záujemcov, ktorí 
chcú pokračovať vo vzdelávaní popri štúdiu na stredných školách, 
gymnáziách a vysokých školách. Slúži tiež ako príprava na vysokú 
školu umeleckého alebo pedagogického smeru.

Štúdium pre dospelých ponúkame dospelým, ktorí si chcú doplniť 
a rozšíriť umelecké vzdelanie.

UČITELIA

Na základnej umeleckej škole pôsobia kvalifikovaní pedagógovia, 
absolventi konzervatórií, Vysokej školy múzických umení, Vysokej 
školy výtvarných umení, Akadémie múzických umení či niektorej 
pedagogickej fakulty. Mnohí z nich sú súčasní alebo bývalí 
aktívni umelci s vlastným tvorivým programom a pozoruhodnými 
výsledkami. Tým je zabezpečená vysoká odbornosť a profesionalita 
vyučovania. V ZUŠ sv. Cecílie navyše kladieme dôraz na rozvoj 
duchovnej stránky osobnosti žiaka. Motivujeme učiteľov, aby 
študentom odovzdávali morálne princípy založené na kresťanských 
hodnotách. Pedagogický zbor momentálne pozostáva približne 
zo 70 učiteľov.

HUDOBNÝ
ODBOR



ODDELENIE 
KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV

Klavír, keyboard, organ a akordeón

Klavír patrí medzi najobľúbenejšie a najrozšírenejšie nástroje. 
Uplatní sa v sólovej hre alebo ako hudobný sprievod. Zároveň 
vďaka komplexnosti slúži ako pomôcka pri výučbe hudobnej 
teórie, harmónie a kompozície.

Hra na keyboarde je zameraná na tanečnú a populárnu hudbu. 
Praktická stránka ovládania tohto nástroja si vyžaduje široké 
vedomosti z harmónie a kompozície, ale aj perfektné zvládnutie 
hry na klavíri.

Hru na organe  možno študovať až v II. stupni štúdia ako 
pokračovanie hry na klavíri. Okrem sólovej organovej hry sa 
orientujeme na sprievod počas liturgie a improvizáciu.

Akordeón je obľúbený vďaka možnostiam použitia v celej škále 
hudobných žánrov od ľudovej cez tanečnú, latinskoamerickú, 
populárnu až po klasickú hudbu.

Hudba nás obklopuje celý život a má pozitívne účin-
ky na rozvoj osobnosti. Štúdium teda neznamená 
len zvládnutie techniky hry na nástroji, žiaci nado-
búdajú skúsenosti s prácou v kolektíve, emocionál-
ne a vôľové schopnosti. Základná umelecká škola 
pripravuje absolventov na štúdium na konzervatóri-
ách, na vysokoškolské štúdium hudby v učiteľských 
odboroch a na vysokých školách umeleckého za-
merania. Okrem toho prostredníctvom hudby roz-
širuje aj všeobecné vzdelanie detí. Nie každý žiak 
sa v budúcnosti, po absolvovaní našej školy, bude 
hudbou živiť, dostane však kvalitný umelecký základ 
a môže pôsobiť ako amatérsky hudobník, prípadne 
si zahrať len tak pre radosť.

Dieťa si vyberie jeden hudobný nástroj, ktorému sa počas 
štúdia intenzívne venuje. Nevyhnutná je každodenná domáca 
príprava s pomocou rodičov. Súčasťou vzdelávania je aj predmet 
komorná hra, na ktorom žiaci spoločne muzicírujú a hrajú v malých 
zoskupeniach. Okrem toho sa môžu stať členmi väčších orchestrov 
a speváckych zborov, ktoré na našej škole fungujú ako samostatné 
telesá. 

Vzhľadom na širokú ponuku nástrojov máme na našej škole šesť 
oddelení hudobného odboru. 

Žiaci oddelenia klávesových nástrojov 
sa zapájajú do spoločných projektov 
v rámci predmetov komorná hra, 
štvorručná hra a sprievod – sprevádzajú 
dychové nástroje, sláčikové nástroje 
alebo spev.



ODDELENIE 
SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOV

Husle, viola, violončelo

Sólová hra na sláčikovom nástroji umožňuje naplno vyjadriť 
emocionálne prežívanie hudobného diela. V orchestroch sú 
sláčiky zväčša najpočetnejšou a nenahraditeľnou nástrojovou 
skupinou. Pri hre na takomto nástroji je dôležité zvládnuť techniku 
založenú na jemnej motorike, ovládať tok emócií, bezchybne 
intonovať a zvukovo sa prispôsobiť sprevádzajúcemu nástroju 
alebo orchestru.

ODDELENIE 
STRUNOVÝCH NÁSTROJOV

Hra na gitare

Gitara je najpopulárnejší hudobný nástroj. Vraj znie ako malý 
orchester. Hudobníci sa môžu uplatniť ako sóloví hráči či gitaristi 
v skupinách populárnej hudby. Na našej škole okrem sólových 
koncertných vystúpení žiaci hrajú v gitarových zoskupeniach 
v rámci komornej hry, môžu pôsobiť v gitarovom oktete, v školskej 
kapele alebo sprevádzajú dychové nástroje a spev.

ODDELENIE DYCHOVÝCH 
A BICÍCH NÁSTROJOV

Zobcové flauty, priečna flauta, klarinet, 
saxofón, trúbka a bicie nástroje

Štúdium hry na dychových nástrojoch sa začína v prvých 
ročníkoch hrou na sopránovej zobcovej flaute. Po jej zvládnutí si 
podľa dispozícií a odporúčania učiteľa žiak vyberie väčší nástroj. 
Počas štúdia žiaci hrajú sólovo so sprievodom klavíra alebo 
iného nástroja a zapájajú sa do hry v komorných zoskupeniach 
a orchestroch.

Náročnosť hry na bicích nástrojoch spočíva vo zvládnutí veľkého 
množstva rôznych nástrojov, ako sú napríklad činely, zvončeky, 
bubienky, bongá, tympany, veľký bubon, rôzne perkusie, ale aj 
melodické nástroje ako zvonkohra, xylofón, marimba či súprava 
rockových bicích. Žiaci vystupujú sólovo, hrajú v orchestri 
a v školskej kapele.



HUDOBNÉ TELESÁ

Na našej škole pôsobí niekoľko stabilných hudobných zoskupení, kde 
sa môžu žiaci realizovať nad rámec bežných povinností. Členstvo 
v týchto telesách je vhodným doplnkom štúdia, pretože deti získavajú 
ďalšie skúsenosti. Hra v súbore umožňuje študentom podieľať 
sa na produkcii diel, ktoré sú často nad ich aktuálne technické 
možnosti, hrajú po boku svojich pedagógov alebo skúsenejších 
spolužiakov. Vznikajú nové priateľstvá a spoločenské väzby. 
V orchestri všetci pracujú na spoločnom cieli podľa predstáv 
dirigenta alebo umeleckého vedúceho. Lepší hráči motivujú 
slabších, vyžaduje sa určitá pohotovosť, schopnosť riešiť zložitejšie 
hudobné situácie. Aj deti, ktoré majú problémy s trémou, môžu 
v telese naplno využiť svoj talent.

Dychový súbor
Účinkujú v ňom žiaci a pedagógovia hry na drevených dychových 
nástrojoch. Okrem klasických skladieb má v repertoári aj úpravy 
populárnych a džezových piesní.

Súbor zobcových fláut
Unikátne teleso zamerané najmä na starú hudbu. Základ súboru 
tvoria sopranínová, sopránová, altová, tenorová a basová flauta.

Gitarové okteto
Hra na gitare je najmä pre mladších žiakov náročná. V súbore 
získavajú cit pre tvorbu tónu, rytmus a frázovanie. Vystúpenie 
gitarového okteta býva milým spestrením našich koncertov.

Školská kapela
Hrá piesne od známych hudobných skupín a interpretov populárnej 
a tanečnej hudby. Účinkuje v zložení elektrická gitara, akustická 
gitara, basová gitara, keyboard, bicie a spev. Obsadenie sa môže 
meniť podľa potrieb a možností.

ODDELENIE 
SPEVU

Spev, zborový spev

O ľudskom hlase sa hovorí, že je to najkrajší hudobný nástroj. 
Vyučujeme klasický spev, základy dychovej a vokálnej techniky. 
Deti vystupujú ako sólisti so sprievodom klavíra alebo orchestra, 
zapájajú sa do slávenia svätých omší, účinkujú v komornom zbore, 
prípadne navštevujú detský spevácky zbor.

ODDELENIE 
HUDOBNEJ NÁUKY

Súčasťou všeobecného hudobného vzdelania je predmet hudobná 
náuka, ktorý sprevádza žiakov počas celého štúdia na základnej 
umeleckej škole. Dejiny hudby pomáhajú dopĺňať a upevňovať 
vedomosti z hodín dejepisu na základnej škole. Na hudobnej 
náuke sa deti navzájom inšpirujú, počúvajú nahrávky, absolvujú 
náučné exkurzie a semináre. Zručnosti, ktoré získajú štúdiom 
hudobnej teórie, pomáhajú lepšie napredovať v zdokonaľovaní 
hry na vybranom nástroji.



LITERÁRNO
DRAMATICKÝ

ODBOR

Detský orchester
Je tu pre mladších žiačikov, ktorí sa učia hrať na sláčikových, 
dychových a bicích nástrojoch. Slúži ako prípravné teleso 
komorného orchestra. Repertoár prispôsobujeme možnostiam 
detí, ktoré si osvoja základy orchestrálnej hry, reagujú na pokyny 
dirigenta, tešia sa zo spoločného hrania a vystupujú na verejných 
koncertoch.

Komorný orchester
Jeho členovia sú žiaci vyšších ročníkov a pedagógovia. Má 
bohatý repertoár od barokovej až po filmovú hudbu. Pravidelne 
účinkuje na koncertoch a verejných vystúpeniach. Spolupracuje 
s tanečným a literárno-dramatickým odborom, sprevádza sólistov 
ZUŠ a hosťujúcich profesionálnych umelcov.

Komorný zbor
Je to zoskupenie žiakov speváckeho oddelenia. Orientuje sa 
na gregoriánsky chorál a sakrálnu liturgickú hudbu. Vyžaduje si 
dobrú hlasovú a hudobnú prípravu. Komorný zbor účinkuje najmä 
pri slávnostných svätých omšiach a na významných koncertoch.

Detský spevácky zbor
Zborový spev ako voliteľný predmet si môžu vybrať všetci žiaci 
našej školy, a to nielen z hudobného odboru. Je to ideálna možnosť 
získať ďalšie hudobné a kolektívne zručnosti, nájsť si nových 
priateľov a zbierať výnimočné zážitky na koncertných výletoch. 
Nácviky zboru prebiehajú počas týždňa na všetkých elokovaných 
pracoviskách v rôznych skupinách tak, aby to deťom a ich ďalším 
záujmom čo najviac vyhovovalo. Pred vystúpením sa skupiny 
stretnú a vytvoria jedno kúzelné hudobné teleso.



Reč. V tomto predmete sa venujeme správnemu dýchaniu, 
fonetike a rezonancii hlasu. Pomocou artikulačných, logopedických 
a hlasových cvičení si žiaci upevňujú rečové návyky, hlasovú 
hygienu a kultivujú hlasový prejav.

Prednes. Recitátor alebo prednášateľ musí textu v prvom rade 
úplne rozumieť. Vie pracovať s hovoreným slovom, dokáže 
vyjadriť podtext, využíva rôzne technické a umelecké prostriedky 
na zdôraznenie myšlienky. Pracuje s pauzou, intonáciou, rytmom, 
využíva gradáciu, má vybudovaný cit pre dramaturgiu.

Dramatika. Žiaci vymýšľajú a dramatizujú príbehy na zadanú tému. 
Zdokonaľujú sa v kontakte s hereckým partnerom, vedú dialóg 
s predmetom. Postava, ktorú stvárňujú, by mala konať pravdivo 
a uveriteľne. Deti vedia vytvoriť pohybovú hru na hudobný námet. 
Využívajú humor a uvedomujú si reťazenie príčin a následkov 
v príbehu. Súčasť tohto predmetu je aj konferovanie spoločenskej 
udalosti.

Slovesnosť sa venuje vlastnej literárnej a písanej dramatickej 
tvorbe. Deti píšu scenáre, učia sa tvoriť dialógy, obohacujú si 
slovnú zásobu a čítajú množstvo diel. Kladieme dôraz aj na znalosť 
dejín a teórie dramatickej tvorby.

Práca v súbore zahŕňa spoločnú tvorbu od návrhu programu 
súboru cez nácvik divadelných scénok a hier až po základy 
režijnej práce. Výsledkom tohto predmetu sú aj verejné vystúpenia 
literárno-dramatického odboru.

Tu sa začína umelecká dráha mladých hercov, dra-
maturgov, režisérov a vedúcich divadelných súborov. 
Každému, komu učarovalo divadlo a chce objavovať 
krásu slovesného umenia, pomôžu skúsení peda-
gógovia herectva rozvíjať talent. 

Žiaci sa okrem rečového prejavu zdokonaľujú aj v ďalších oblastiach, 
rozvíjajú pohybové nadanie, zmysel pre rytmus, hudobný sluch, 
literárny talent či vizuálnu estetiku. Herec musí poznať vnútorné 
a vonkajšie prežívanie pocitov, dokáže ich kontrolovať a podľa 
potreby vyvolať. Vie sa vcítiť do študovanej postavy. Mal by prečítať 
veľké množstvo textov, ale najmä im porozumieť, čím si rozširuje 
všeobecný rozhľad.

Dramatická príprava je obsahom prvých dvoch ročníkov 
základného štúdia. Vychádzame zo spontánneho detského prejavu. 
Deti získavajú prvé herecké skúsenosti hravou formou.

Pohyb sa zameriava na ovládanie a koordináciu vlastného tela 
pomocou gymnastických a akrobatických cvikov, na orientáciu 
v priestore, skupinovú orientáciu, tanec a tanec so spevom.



VÝTVARNÝ
ODBOR

Okrem samostatných večerov venovaných prezentácii 
výsledkov študijného odboru vystupujú žiaci na veľ kých 
školských koncertoch, pri slávnostných svätých omšiach alebo 
pobožnostiach. V spolupráci s hudobným odborom pripravujú 
divácky atraktívne predstavenia.



Kresba je základná výtvarná technika. Slúži ako pomôcka pri 
grafickom návrhu maľby, ilustrácie, reliéfu, sochy a ostatných 
vizuálnych realizácií. Deti sa naučia pracovať s ceruzkou rôznej 
tvrdosti, uhlíkom, fixkou rozličnej hrúbky, tušom, pierkom, 
so štetcom a s farbou.

Maľ ba. Na väčšie komplexné obrazy sa používa maľovanie 
temperovými farbami, suchými, voskovými alebo olejovými 
pastelmi, fixkami, tušmi, prípadne ich kombinácia.

Grafika. Patria sem monotypia, kartónorez či linorez. Pri monotypii 
sa na sklo nanesie farba a odtláča sa na papier. Vznikajú zaujímavé 
abstraktné obrazce. V prípade kartónorezu a linorezu žiaci vyrobia 
rytiny do kartónu alebo linolea, na ktoré nanesú farbu a pomocou 
lisu prenesú obraz na papier.

Modelovanie. Predtým, ako sochár vyrobí sochu z kameňa či 
bronzu, vymodeluje ju z hliny. Výroba trojrozmerných plastík patrí 
k základnej zručnosti výtvarného umelca. Deti sa učia pracovať 
s mäkkým modelovacím materiálom a s hlinou. Z vypaľovacej pece 
vychádzajú keramické výrobky, ktoré ďalej povrchovo dotvárajú 
farbami a fixujú lakom.

Práca s rôznym materiálom sa venuje vytváraniu diel z náhodnej 
štruktúry alebo z nájdených predmetov. Deti získavajú skúsenosti 
s vlastnosťami predmetov, materiálov a povrchov. Vedia ich vhodne 
kombinovať a hľadajú nové technické riešenia.

Do vyučovania zapájame aj digitálne technológie a pracujeme 
s počítačovou grafikou či jednoduchou animáciou. Stále však 
vychádzame zo zručností nadobudnutých manuálnou činnosťou 
s reálnymi prostriedkami. Žiaci získavajú umelecký výtvarný 
rozhľad a cit pre kompozíciu analýzou, štúdiom a porovnávaním 
vlastných diel s dielami spolužiakov alebo významných umelcov.

Žiaci sa zoznamujú s rôznymi výtvarnými technikami, 
vnímajú realitu a zobrazujú ju jedinečným spôsobom. 
Postupne reagujú na vonkajšie a vnútorné podnety 
a prenášajú ich do umeleckého diela. Počas štúdia 
sa stretnú pod vedením učiteľov s množstvom vý-
tvarných, ale aj interdisciplinárnych smerov. V druhom 
stupni štúdia si vyberú spôsob vyjadrovania, ktorý 
im je najbližší, a v ňom sa ďalej zdokonaľujú.

Všetci žiaci sa naučia základy kresby, maľby, grafiky, modelovania 
a práce s rôznymi materiálmi. Súčasťou štúdia je aj fotografovanie 
a princípy videotvorby. Aj keď vyučovanie je skupinové, 
pedagógovia pristupujú k deťom individuálne, pričom prihliadajú 
na ich umelecké potreby. 

Výtvarné techniky slúžia ako nástroj vyjadrenia vnútorného 
prežívania umelca. Motivujeme deti, aby našli odvahu tvoriť, hľadali 
námety v každodennom živote a tiež aby vedeli rozoznať veľké 
spoločenské témy. Postupne sa vzdelávajú v dejinách umenia, 
dokážu rozprávať o dielach, poznajú príbehy slávnych maliarov, 
sochárov a vo vyšších ročníkoch sú schopné slovne aj písomne 
obhájiť vlastnú tvorbu.



TANEČNÝ
ODBOR

Každoročne absolvujeme náučné exkurzie v galériách na Slovensku 
a v Rakúsku. Mimoriadne obľúbené sú návštevy svetoznámych 
viedenských výstav.

Žiaci pravidelne vystavujú v bratislavských galerijných priestoroch, 
kostoloch a úspešne sa zapájajú aj do medzinárodných súťaží. 
Podieľajú sa na výrobe scén pre literárno-dramatický odbor alebo 
veľké celoškolské koncerty.



Pohybová a tanečná príprava je hlavný predmet v prípravnom 
štúdiu a v prvých dvoch ročníkoch základného štúdia. Deti získajú 
prirodzeným spôsobom návyky správneho pohybu, držania 
tela a pohybu v priestore. Naučia sa hudobnú teóriu zameranú 
na rytmus, tempo, takt, dynamiku a frázovanie. 

Klasický tanec ako základ scénického tanečného umenia sprevádza 
žiakov počas celého štúdia. Predstavuje široký súhrn cvičení pri 
baletnej tyči a zrkadle, skoky, piruety, orientáciu v priestore, 
skupinovú orientáciu, rovnováhu, stabilitu, všetko smerujúce 
k estetickému pohybu. Rozvíja fyzické, ale aj vôľové vlastnosti žiakov. 
Vrcholná a najkrajšia forma klasického tanca je balet.

Ľudový tanec vychádza najmä zo slovenského folklóru. Okrem 
zachovávania ľudových tradícií má nezastupiteľné miesto vo výchove 
mladého tanečníka. Ľudový tanec dovoľuje deťom prirodzene 
vyjadriť vlastný temperament. Žiaci postupne prejdú krokovými 
variáciami, párovými a skupinovými tancami všetkých folklórnych 
oblastí Slovenska. Súčasťou výučby je aj spev ľudových piesní.

Kreatívny tanec vznikol na začiatku 20. storočia. Kladie dôraz 
na výraz celého tela, vyjadrenie hudby a využitie priestoru. Žiaci 
sa učia o priebehu pohybu v tele, o geometrických vlastnostiach 
priestoru, o význame ticha v tanci, o potrebe vhodného kostýmu 
a výbere hudby. Kreatívny tanec rozvíja tanečnosť a tvorivosť 
dieťaťa.

Džezový tanec pramení v kultúre afroamerických otrokov v USA. 
V 20. storočí spolu z džezovou hudbou výrazne ovplyvnil populárnu aj 
vážnu kultúru. Základné štýly, ktoré z neho vychádzajú, sú napríklad 
charleston, rokenrol, twist, breakdance, rap a iné. Vzhľadom 
na dynamiku a temperament sa pri vyučovaní uplatňujú prirodzené 
dispozície detí, zlepšuje sa koordinácia a pohybový rozsah. 

Umelecká príprava tanečníka je dlhá a náročná. 
Profesionálni umelci začínajú so štúdiom už v útlom 
veku, pretože budovanie pohybových a umeleckých 
návykov je možné len v súlade s fyzickým vývinom 
dieťaťa. Uplatnenie nájdu aj záujemcovia, ktorí sa 
nebudú v budúcnosti živiť umením. Klasický tanec 
má stáročiami overené metódy výučby, preto patrí 
spomedzi všetkých pohybových predmetov vrátane 
športu k najlepšej voľbe fyzickej aktivity detí. Okrem 
pravidelného tréningu a hodnotného umeleckého 
vzdelania patrí do výbavy tanečníka aj automatické 
ovládanie pravidiel spoločenského správania, budo-
vanie sebavedomia a zmysel pre pozitívne vnímanie 
umenia. Súčasťou štúdia je aj hudobné vzdelanie.

Po absolvovaní prvej časti I. stupňa štúdia sú deti pripravené 
pokračovať vo vzdelávaní na tanečnom konzervatóriu. Po druhej 
časti môžu študovať na stredných umeleckých školách s tanečným 
zameraním, II. stupeň pripravuje mladých umelcov na štúdium 
na vysokých školách umeleckého zamerania, prípadne na prácu 
v amatérskych či profesionálnych tanečných zoskupeniach.

Počas kompletného štúdia žiaci absolvujú sériu vyučovacích 
predmetov, ktoré sú predpokladom komplexnej výchovy 
tanečného umelca.



Moderný tanec poskytuje široké možnosti umeleckej výpovede. 
Tanečník využíva všetky možnosti vlastného tela. Pomocou 
biofyzikálnych princípov, ako sú gravitačná sila, voľný pád, 
rovnováha na páke, ovládanie polohy ťažiska, využívanie nádychu 
a výdychu, možno dosiahnuť úchvatné scénické obrazy. Spojenie 
technickej a umeleckej stránky si vyžaduje určitý stupeň tanečnej 
vyspelosti, preto je tento predmet zaradený až v II. stupni štúdia. 

Tanečná prax. Žiaci pripravujú, analyzujú a nacvičujú individuálne 
i spoločné choreografie. Učia sa porozumieť tanečnému dielu ako 
celku z pohybovej, hudobnej a vizuálnej stránky. Osvoja si prácu 
umelca, choreografa a pripravujú sa na budúcu dráhu tanečníka 
či vedúceho súboru.

Vystúpenia tanečného 
odboru sú obohatením 
k a žd é h o  ve r e j n é h o 
p re d s t ave n i a  š ko l y. 
Na veľkých koncertoch 
sprevádza tanečníkov 
komorný orchester ZUŠ 
sv. Cecílie. Mnohí žiaci 
už počas štúdia na našej 
škole pôsobia v známych 
folklórnych súboroch 
a skupinách moderného 
tanca.

— poznámky





— sídlo školy

Základná umelecká škola sv. Cecílie, 
Chlumeckého 10, Bratislava-Ružinov

— elokované pracoviská

— Gercenova 10, Bratislava-Petržalka 
v budove Spojenej školy Svätej Rodiny
— Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves v budove 
Spojenej školy sv. Františka z Assisi
— Veternicová 20, Bratislava-Karlova Ves (Dlhé diely) 
v budove Spojenej školy sv. Františka z Assisi

— zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

— finančne nás môžete podporiť 
prostredníctvom neinvestičného fondu
Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie n. f.
Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava
IBAN SK48 1100 0000 0026 6347 5110

— kontakt

Základná umelecká škola sv. Cecílie
Chlumeckého 10
821 03 Bratislava
02/4341 0702
info@zusc.sk
www.zusc.sk
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