
 

                            

 

 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA VLADA URBANA 

STAROZAGORSKÁ 10 

040 23 KOŠICE 

Č.:48-4/2021 

5. septembra 2021 
 

Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium do Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana  

                                            v školskom roku 2021/ 2022 

Meno Priezvisko Umelecký odbor / ročník / študijné zameranie 

Nela Mária ANTOLÍKOVÁ hudobný / 1. ročník, 2. časť, 1. stupeň / hra na husliach 

Adela BORITÁŠOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Ľubomír  BRADA hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na klavíri 

Sofia DANIŠKOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Simona FEDÁKOVÁ 
tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

hudobný / prípravné štúdium / príprava ku hre na akordeóne 

Lívia IVANOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Arthur JANDEL tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Zuzana JANOVIČOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Jonáš KIŠIDAY tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Matej KNAPČOK výtvarný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Diana KNIŠOVÁ výtvarný / 4. ročník, 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Alica KOČÍKOVÁ hudobný / prípravné štúdium / príprava ku hre na klavíri 

Kamila KOČÍKOVÁ hudobný / prípravné štúdium / príprava ku hre na zobcovej flaute 

Adrián KOVÁČ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Lukáš LACKO hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Jakub MURCKO hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na bicie nástroje 

Dominika NÉMETHOVÁ hudobný / 1. ročník, 2. stupeň / hra na gitare 

Khan Vy NGUYEN výtvarný / 2. ročník, 2. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Juliana PERHÁČOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Nela PINČÁKOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Katarína PRIGANCOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Simona SLIVKOVÁ hudobný / prípravné štúdium / príprava ku hre na klavíri 

Soňa SMUTKOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Alexandra STAJANČOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Zuzana STRÝČKOVÁ tanečný / 3. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Ella ŠÁLYOVÁ výtvarný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Dorota ŠAMKOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na husliach 

Zara ŠIDELSKÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Romana ŠIMKOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Lukáš UZÍK hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 



 

Gréta VARGOVÁ tanečný / 3. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Tomáš VAŠAK tanečný / 3. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Sandra ZIMMERMANNOVÁ výtvarný / 1. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

 
 

 
 

V Košiciach, dňa 5. septembra 2021                  Mgr. art. Andrea Pitoňáková, v. r. 

  riaditeľka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana 

 


