
 

                                      

 

 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA VLADA URBANA 

STAROZAGORSKÁ 10 

040 23 KOŠICE 

Č.: 63-1/2020 
4. septembra 2020 

 
Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium do Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana  

                                                   v školskom roku 2020/ 2021 

Meno Priezvisko Umelecký odbor / ročník / študijné zameranie 

Sara BACCHETTI výtvarný / 4. ročník, 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Dávid BADŽO výtvarný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Jozef  BALOG hudobný / 3. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na cimbál 

Oliver BANÍK tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Veronika BANÍK tanečný / 4. ročník, 2. časť, 1. stupeň / tanec 

Tamara  BIĽOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / spev; povinný nástroj: klavír 

Samuel BLAHOVEC výtvarný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Andrea BOROVSKÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Natália BOROVSKÁ výtvarný / 4. ročník, 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Matej BOROVSKÝ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Filip BOSÁK výtvarný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Jana BRESTOVIČOVÁ hudobný / 2. ročník, 2. stupeň / hra na husliach 

Jaroslava BRESTOVIČOVÁ tanečný / 1. ročník, 2. stupeň / tanec 

Alex ČEREVKA tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Tobias ČUNDERLIK tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Jana DROCHYTKOVÁ výtvarný / 2. ročník, 2. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Andrea ERDÉLYIOVÁ tanečný / 1. ročník, 2. stupeň / tanec 

Zuzana FOTTOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na klavíri 

Timon GUL hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Jakub HARVAN tanečný / 1. ročník, 2. stupeň / tanec 

Anna HUDÁKOVÁ výtvarný / 1. ročník, 2. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Gréta HVIZDOŠOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Jeroným JAKUBČÁK hudobný / 1. ročník , 1 časť,  1. stupeň / hra klarinete 

Richard JUHÁS hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Daniel KAŠČÁK tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Nikola KOČÍKOVÁ výtvarný / 4. ročník , 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Barbora KOLCUNOVÁ hudobný / prípravné štúdium / príprava ku hre na klavíri 

Kristína KOLCUNOVÁ hudobný / 3. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na husliach 

Michaela KOLLÁROVÁ tanečný / 4. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Simona KONTUĽOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Dávid LUKÁČ hudobný / 1. ročník štúdia pre dospelých / hra na gitare 

Šimon MAČANGA tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Richard MAJERNÍK tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 



 

Jakub MARIŠČÁK tanečný / 1. ročník, 2. stupeň / tanec 

Matej MAŠLEJ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Anna MICHÁLIK MEDLIKOVÁ hudobný / 1. ročník štúdia pre dospelých / spev; povinný nástroj hra na klavíri 

Tadeáš MIKO hudobný / 1. ročník, 2. stupeň / hra na kontrabase 

Bianka MOLITORISOVÁ tanečný / 3. ročník, 2. časť, 1. stupeň / tanec 

Natália MURCKOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na bicích nástrojoch 

Lenka ŇARŠANSKÁ výtvarný / 3. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Nina PAMPURIKOVÁ hudobný / 1. ročník , 2. časť, 1. stupeň / hra na priečnej flaute 

Markus PAN hudobný / 1. ročník , 1. časť, 1. stupeň / hra na gitare 

Anna Mária PAPAČOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Daniel PAPCÚN hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na akordeóne 

Dávid  PELEY hudobný / 1. ročník , 1. časť, 1. stupeň / hra na klavíri 

Jakub PETRÍK tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Filip PILC hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na bicích nástrojoch 

Tereza PODHÁJECKÁ tanečný / 1. ročník, 2. časť, 1. stupeň / tanec 

Goran PODHÁJECKÝ hudobný / 1. ročník , 1. časť, 1. stupeň / hra na husliach 

Miroslav RABAJDA tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Juraj RADOCZI tanečný / 1. ročník, 2. stupeň / tanec 

Miroslava RECSKIOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Ema REVÁKOVÁ výtvarný / 2. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Oliver RUSIČ tanečný / prípravné štúdium / hudobno-pohybová výchova 

Tamara SALADIOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Sára SKLENÁŘOVÁ hudobný / 1. ročník / 1. časť / 1. stupeň / spev; povinný nástroj hra na klavíri 

Barbora SOPIRJAKOVÁ výtvarný / 3. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Natália STAŠKOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Erika SVOREŇOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Aneta ŠENKOCOVÁ tanečný / 4. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Dorota ŠIMKOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Sára ŠLANGOVÁ výtvarný / 3. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Peter ŠONKA hudobný / 1. ročník , 1. časť, 1. stupeň / hra na gitare 

Nela TAKÁČOVÁ tanečný / prípravné štúdium / hudobno-pohybová výchova 

Mirka TODERIŠKOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Alexandra TURCZYKOVÁ hudobný / 1. ročník , 2. časť, 1. stupeň / spev 

Zuzana UTĽAKOVÁ tanečný / prípravné štúdium / hudobno-pohybová výchova 

Christopher VAĽA hudobný / 1. ročník , 1. časť, 1. stupeň / hra na klavíri 

Anabelle VANBESELAERE tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Dominika VANGOROVÁ hudobný / prípravné štúdium / príprava ku hre na gitare 

Veronika VANGOROVÁ výtvarný / 4. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Zuzana VAŇKOVÁ hudobný / 1. ročník , 1. časť, 1. stupeň / hra na gitare 

Matúš VOOK tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Laura ŽILKOVÁ výtvarný / 4. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

 
V Košiciach, dňa 4. septembra 2020                                     Mgr. art. Andrea Pitoňáková, v. r. 

  riaditeľka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana 


