Na ZUŠ Eugena Suchoňa sa vzdelávajú predovšetkým
žiaci, ktorí navštevujú základné školy. Osobitnú pozornosť venujeme podchyteniu nadaných detí v materských školách. Na našej škole má možnosť študovať aj
stredoškolská mládež a dospelí. Do výchovno-vzdelávacieho procesu sú integrovaní i žiaci vyžadujúci si osobitnú starostlivosť.
Výsledky práce žiakov a ich pedagógov prezentujeme
na podujatiach školy, v rôznych domácich a medzinárodných projektoch i v spolupráci s inštitúciami humanitárneho a charitatívneho charakteru.
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Kronika, fotodokumentácia, videonahrávky, bulletiny
a tablá absolventov sa každoročne rozrastajú. Pravidelne je vyhlásený najlepší absolvent školy. Za mimoriadnu
reprezentáciu našej školy sa udeľuje Cena riaditeľa ZUŠ
a cena Učiteľ roka.
Mnohí naši absolventi úspešne pokračujú v štúdiu na
konzervatóriu a stredných školách s umeleckým zameraním, na príslušných vysokých školách (VŠMU, VŠVU). Teší
nás, že viacerí žiaci – absolventi školy účinkujú v rôznych
amatérskych alebo úplne profesionálnych telesách.
Zmyslom našej práce je podieľať sa na rozvíjaní tvorivého myslenia a konania mladých ľudí, formovaní celistvej osobnosti schopnej esteticky vnímať a interpretovať, prežívať krásu v živote, formovať kladný vzťah
k umeniu.
Výchovou a vzdelávaním sledujeme dve koncepčné línie
výchovno-vzdelávacieho procesu, a to odbornú prípravu na stredné a vysoké školy a všeobecnú prípravu,
zabezpečujúcu všestranný rozvoj osobnosti podľa platných učebných plánov pre ZUŠ, štátneho a školského
vzdelávacieho programu na 4 stupňoch štúdia:

_ prípravné štúdium (predškolská výchova)
_ základné štúdium I. stupeň
_ základné štúdium II. stupeň
_ štúdium pre dospelých

Základná umelecká škola
Eugena Suchoňa
Batkova 2
841 01 Bratislava (Dúbravka)
Telefón a fax:
+421 2 643 643 87
+421 911 121 733
www.zusesuchona.bratislava.sk
e-mail: zusbatkovaba@gmail.com

_ HUDOBNÝ ODBOR

_ TANEČNÝ ODBOR

Prijatí žiaci do hudobného odboru si po absolvovaní prípravného štúdia majú možnosť vybrať zo širokej
ponuky hudobných nástrojov. Podľa schopností, predpokladov a záujmu si vyberajú predmety: hra na klavíri, akordeóne, organe, keyboarde, husliach, violončele,
kontrabase, gitare, elektrickej a basovej gitare, harfe, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne, lesnom rohu, tube, bicích nástrojoch. V hudobnom odbore
je tiež možné študovať kompozíciu alebo spev.
Okrem sólovej hry pracujú žiaci v rôznych zoskupeniach
v rámci komornej a súborovej hry alebo v speváckom
zbore či komornom speve. Žiaci individuálnym štúdiom
získavajú na nástroji určitú zručnosť, od začiatku sú vedení k systematickej a vytrvalej práci a k pocitu zodpovednosti.

Do tanečného odboru sa môžu prihlásiť deti od 5 rokov,
horná hranica je neobmedzená. V prípravnom štúdiu sa
vyučujúci zameriavajú na hravé činnosti, sprostredkujúce poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov.
Potom nasleduje dvojročná tanečná príprava, po ktorej
sa pridávajú predmety klasický a ľudový tanec, tanečná
prax, neskôr kreatívny, džezový a historický tanec.
V klasickom tanci sa kladie dôraz na získavanie technickej zdatnosti. V ľudovom tanci si deti postupne
osvojujú charakteristické kroky každého regiónu Slovenska.
Najpopulárnejšie sú moderné
a historické tance. V štrnástich
rokoch sú žiaci dobre pripravení zvládnuť prácu v tanečných súboroch.
Súčasťou ZUŠ Eugena Suchoňa
je známy detský folklórny súbor
KLNKA a súbor moderného tanca
BADULA. Perfektná tanečná príprava, nápaditá choreografia a
nadšenie účinkujúcich pozdvihlo
súbory na vysokú umeleckú úroveň. Klnkári zažili nadšené ovácie na domácich aj zahraničných
zájazdoch na rôznych kontinentoch. Naši tanečníci si zo súťaží a
prehliadok prinášajú nielen pekné ocenenia, ale aj nezabudnuteľné spomienky.

Mimoriadne nadané deti majú možnosť sa zaradiť do formy rozšíreného vyučovania. Usilovní a cieľavedomí žiaci
sa zúčastňujú s úspechom na domácich i zahraničných
súťažiach a prehliadkach. Veľké možnosti na prezentáciu
majú žiaci na koncertoch a podujatiach školy. Organizujeme triedne, interné, verejné koncerty, koncerty malých
detí a súrodencov, rodinné, výročné a tematické koncerty. Úspech majú naši žiaci aj na populárnych projektoch,
ako napríklad: Bratislava pre všetkých, Slovenská národná galéria deťom, Čarovné dni v Auparku a pod. Zaujímavé sú konfrontácie výsledkov na spoločných koncertoch
s inými domácimi a zahraničnými školami.

_ VÝTVARNÝ ODBOR
Vyučovací proces je zameraný na rozvoj výtvarnej kreativity, integrujúc zložky citovej a rozumovej výchovy.
Individuálny prístup k žiakom prispieva k zvládnutiu
základných výtvarných techník – kresba, maľba, grafika,
modelovanie, dekoratívne činnosti, práca s materiálom
a pod. Výtvarné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné

princípy v príslušnom materiáli napomáhajú k postupnému utváraniu si vlastného výtvarného názoru. Mnohostrannú výtvarnú činnosť pravidelne prezentujeme na
výstavách v priestoroch školy aj mimo nej pri rôznych
príležitostiach. Najlepšie práce zasielame na domáce
i zahraničné súťaže. Súčasťou štúdia v prípade záujmu je
príprava študentov na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním.
Profilácia štúdia je zameraná nielen na talentované deti,
ale umožňuje aktivovať aj spontánny záujem každého
žiaka o výtvarné sebavyjadrenie.
Výchova k tvorivosti prostredníctvom výtvarných činností a
poznávaním umenia osobnosť
dieťaťa rozvíja a kultivuje.

_ LITERÁRNO-DRAMATICKÝODBOR
Literárno-dramatický odbor sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa najmä
dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy. Práca s deťmi začína prípravnou dramatickou výchovou. Neskôr pribúda slovesnosť a prednes,
pričom sa venuje primeraná pozornosť aj pohybovej výchove.
V LDO sa učia deti milovať slovenský jazyk, svoju rodnú
reč, vážiť si ju a vedieť s ňou správne narábať. Práve tu
získavajú prvé dotyky s poéziou, prózou a knihou vôbec.
Vo vyšších ročníkoch žiaci dostávajú základy dramatickej
tvorby, zaoberajú sa dejinami divadla, študujú sólovú hereckú prácu , venujú sa umeleckému prednesu a zapájajú
sa do súborovej praxe. Pripravujú divadelné predstavenia a úspešne sa zúčastňujú divadelných prehliadok.

