... pedagógovia, ktorí vedú svojich žiakov umeleckým svetom a to nielen umeleckým,
... často sú aj druhou mamou, otcom, priateľom, či spriaznenou dušou a naša škola
by bez nich nebola tým, čím je,
... neoddeliteľnou súčasťou sú aj ostatní zamestnanci,
bez ktorých by to jednoducho nešlo ...
Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľ školy, hra na dychových nástrojoch
Mgr. art. Ivan Kováčik, štatutárny zástupca riaditeľa, hra na dychových nástrojoch
Mgr. art. Zuzana Fabianová, pedagogický zástupca riaditeľa, hra na klavíri
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Anna Kolenčiaková, Albína Melichárová,
Marián Šabík, Jana Šabíková, Lucia Vašinová
HUDOBNÝ ODBOR
Mgr. Monika Adamčíková –
hudobná náuka, hra na klavíri
Mgr. art. Adriana Antalová, ArtD. –
hra na harfe
Mgr. Jaroslava Beladičová –
hra na dychových nástrojoch
Michaela Besedová, DiS. art. –
hra na violončele, hudobná náuka
Mgr. art. Lukáš Borzík, ArtD. –
hudobná kompozícia, hra na gitare
Katarína Filipovičová –
hra na klavíri, sprievod v TO
Mgr. art. Zuzana Fujacová hra na dychových nástrojoch
Eva Golovková – hra na gitare
Jarmila Grichová –
hra na dychových nástrojoch
Bc. Martina Hajšová – hra na gitare
Mgr. art. Tomáš Horkavý –
hra na dychových nástrojoch
Bohumír Hrín – hra na gitare
Alena Klattová – hra na klavíri
Petr Kunz – hra na husliach,
keyboarde, klavíri, sprievod v TO
Mgr. Viera Kunzová – klavírny sprievod v HO
Mgr. art. Pavol Kušík –
hudobná náuka, hra na gitare
Denisa Lehotská – hra na klavíri
Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. –
spev, hlasová výchova
Michal Matejka DiS. – hra na gitare
Renata Pallayová – hra na klavíri
Anna Polakovičová – hra na husliach

Mgr. Soňa Radulová –
hra na keyboarde, klavíri, sprievod v TO
Mgr. Beáta Rašková – hra na husliach
Mgr. art. Aneta Roganská – hra na klavíri
Jana Ružovičová – hra na klavíri
Monika Slováková – hra na klavíri
Viera Svozileková –
hra na akordeóne, keyboarde
Mgr. Veronika Škutová – hra na klavíri,
keyboarde, hudobná náuka, sprievod v TO
Dominika Šporerová – hra na gitare
Richard Volný, DiS. art. –
hra na bicích nástrojoch
Kristína Vrecková – hra na gitare
PaedDr. Gabriela Zacharová – hra na klavíri
Libor Zálesňák – hra na dychových nástrojoch
Zdenka Zemková – spev, hlasová výchova

Základná umelecká škola
Eugena Suchoňa
Batkova 2, 841 01 Bratislava
tel., fax: + 421 2 / 643 643 87, 0911 121 733
www.zusesuchona.bratislava.sk
e-mail: zusbatkovaba@gmail.com
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LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Mgr. Martina Burlasová
Mgr. art. Henrieta Horáková
TANEČNÝ ODBOR
Alena Kováčiková
Ingrid Saňková, DiS. art.
Libuše Šetinová
VÝTVARNÝ ODBOR
Mgr. Barbora Nevřelová
PaedDr. Melánia Musilová
Rebeka Stretavská

Ďakujeme za podporu:
Hlavné mesto SR Bratislava, Grantový program - ARS BRATISLAVENSIS,
Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa

... niečo o našich priateľoch...
ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku je jedným z nositeľov hudobnej
a kultúrnej tradície Pezinka. Svojou spätosťou s piliermi slovenskej hudobnej kultúry – našimi slávnymi rodákmi Eugenom Suchoňom a Ľudovítom Rajterom má v sieti ZUŠ svojho
regiónu (Modra, Svätý Jur, Malacky, Stupava) svoje špecifické
postavenie. So ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave spolupracuje
od roku 1994.

Hudobná škola v Hlohovci bola založená 1. novembra 1952 ako
pobočka Hudobnej školy v Trnave. Keďže na našej škole – ZUŠ
Eugena Suchoňa v Bratislave realizujeme klavírnu súťaž Mladí
klaviristi, zakoncertovať si v Empírovom divadle v Hlohovci na
počesť Chopina bola pre nás veľká udalosť. Pocta Chopinovi
je názov podujatia, ktorým sme v roku 2010 začali zdieľať naše
priateľstvo, čoho výsledkom sú pravidelné obojstranné návštevy našich škôl.

ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch oslávila už svoju sedemdesiatku a patrí k jedným z najstarších na Slovensku. Nesie meno významného slovenského muzikológa a pedagóga.
S touto školou máme prežité krásne chvíle a spolupracujeme
od roku 2002. Naše vzájomné výmenné podujatia sú pre nás
inšpiráciou a nezabudnuteľné pre žiakov a aj ich pedagógov.

Začiatky školy ZUŠ Zlín – Malenovice siahajú do roku 1969. Vývojom do dnešných čias sa vyprofilovala na veľkú umeleckú
školu s viac ako 800 žiakmi. Koncert v Topoľčanoch 2012 nám
priniesol nové umelecké priateľstvo so žiakmi a pedagógmi
ZUŠ Zlín-Malenovice. Sme radi, že môžeme našu úroveň porovnávať s ďalšou zahraničnou školou. Spolupracujeme od
roku 2012.

Korene ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno, v Královom Poli, siahajú až do roku 1949. ZUŠ bola založená ako pobočka Mestskej hudobnej školy v Brne, priamej nástupkyni Hudební školy Filharmonického spolku Besedy brněnské, založenej v roku
1882 Leošom Janáčkom. So ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brne
zdieľame spoločné spomienky od roku 2004 a spoločné koncertné pódium je pre nás vždy ,,VÝZVOU´´.

Dejiny umeleckého školstva v Štúrove sa začali písať 1. 9. 1959.
Vtedy bola totiž v meste založená štátna hudobná škola. Táto
škola má bohatú tradíciu. Sme radi, že so ZUŠ Ferenca Liszta
v Štúrove spolupracujeme od roku 2012. Pravidelné vzájomné
návštevy našich žiakov a pedagógov vzájomne obohacujú náš
umelecký rozhľad.

