
 

                                      

 

 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA VLADA URBANA 

STAROZAGORSKÁ 10 

040 23 KOŠICE 

Č.: 22-4/2022 
10. júna 2022 

 
Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium do Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana  

                                                   v školskom roku 2022/ 2023 

Meno Priezvisko Umelecký odbor / ročník / študijné zameranie 

Natália ANDREKOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Nela Mária  ANTOLÍKOVÁ hudobný / voliteľný nástroj ku hre na husliach - spev 

Martin  BABEJ - KMEC tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Terézia BARANOVÁ hudobný / 1. ročník, 2. stupeň / hra na bicie nástroje 

Lilien BARTKOVÁ MAGDA tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Rudolf BOCZEK hudobný / 1. ročník, 2. stupeň / hra na gitare 

Sára ČESLOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Nina DENHARDTOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na klavíri 

Laura DZIUROVÁ tanečný / 3. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Tamara DZURČANINOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na husliach 

Ján DYDŇANSKÝ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Bruno FARKAŠ tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Viktória FERENČÁKOVÁ 
tanečný / 4. ročník, 2. časť, 1. stupeň / tanec 

hudobný / 4. ročník, 1. časť,  1. stupeň / spev; povinný nástroj hra na gitare 

Živa FRANKOVIČOVÁ výtvarný / 4. ročník, 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Žofia FRANKOVIČOVÁ výtvarný / 2. ročník, 2. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

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

Ivan GAJDOŠ tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Maximilian GLOMB hudobný / prípravné štúdium / príprava ku hre na akordeóne 

Janka GOČOVÁ výtvarný / 4. ročník, 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Nina HARČARIKOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Matej HAŠČÁK tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Adam HINCA hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Dorota HORVÁTH tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Simona HOVORKOVÁ tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

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

Emília JANOVOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Karin  JASTRABOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na klavíri 

Ivo JECH hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Stanislav JECH hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na klavíri 

Anna JURKOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 



 

Katarína KAVARNIKOVÁ výtvarný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Klára KIDALOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na klavíri 

Klára KOČKOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / spev; povinný nástroj hra na klavíri 

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

Ema KOLIVOŠKOVÁ 
hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / spev; povinný nástroj hra na gitare 

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

Hana KOLIVOŠKOVÁ 
hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na zobcovej flaute 

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

Dominik KOVÁRIK hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na klavíri 

Johana KUCIRKOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Ester KUKAJOVÁ hudobný / 2. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Erik LEINSTEIN tanečný / 2. ročník, 2. stupeň / tanec 

Lia LEŠČINSKÁ - TAYLOR hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Nina MAJERČÁKOVÁ 
hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na klavíri 

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

Šarlota MAREČÁKOVÁ výtvarný / 1. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Amélie MEDZIBRICKÁ tanečný / prípravné štúdium / hudobno-pohybová výchova 

Ela MESÁROŠOVÁ výtvarný / 4. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Le Minh Anh NGUYEN hudobný / 1. ročník, 2. stupeň / hra na klavíri 

Vanessa OLEXOVÁ výtvarný / 4. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Richard ONDÁŠ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Sára Mária ONDÁŠOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / klavír; voliteľný nástroj spev 

Natália ONDIROVÁ tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Kamila PARANIČOVÁ výtvarný / 3. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Martin PAVEL tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Nela PAVLOVIČOVÁ 
tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na cimbale 

Juliana PERHÁČOVÁ hudobný / prípravné štúdium / príprava ku hre na klavíri 

Stela PIGOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na klavíri 

Izabela POLNEROVÁ tanečný / 3. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Mia POPOVIČOVÁ tanečný / 3. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Jakub REPA tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Liana Anna REVŤÁKOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na klavíri 

Sára RUSIŇKOVÁ tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Tamara SALADIOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na husliach 

Tomáš SAMKO tanečný / 4. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Andrej SITÁŠ výtvarný / 4. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Erika SVOREŇOVÁ výtvarný / 2. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Tamara SZENDREYOVÁ tanečný / prípravné štúdium / hudobno-pohybová výchova 

Šárka ŠAFRANKOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na klavíri 



 

Zoja ŠIDELSKÁ tanečný / prípravné štúdium / hudobno-pohybová výchova 

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

Viktória ŠIMKOVÁ hudobný / prípravné štúdium / príprava ku hre na zobcovej flaute 

Sára ŠLANGOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na gitare 

Miriam TARNOCIOVÁ výtvarný / 2. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Lea TÖROKÖVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / spev; povinný nástroj hra na klavíri 

Nikolina TRIVANOVIĆ 
hudobný / prípravné štúdium / prípravná hlasová výchova 

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

Max TRUDŇÁK hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na gitare 

Eva VAJDOVÁ 
tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

hudobný / prípravné štúdium / príprava ku hre na zobcovej flaute 

Júlia VALENĆÍKOVÁ hudobný / 3. ročník, 2. časť,  1. stupeň / hra na klavíri; voliteľný nástroj spev 

Olívia Janka VALENČÍKOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na klavíri 

Katarína VAŇKOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Peter VARGA hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na bicie nástroje 

Tomáš VAVERČÁK výtvarný / 1. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

Renáta VAVRINČÍKOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na gitare 

Enna VIDRICZKÓOVÁ hudobný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / hra na klavíri 

Soňa VOJTEKOVÁ hudobný / 4. ročník, 1. časť,  1. stupeň / spev; povinný nástroj hra na gitare 

Martina WUNSCHOVÁ hudobný / 2. ročník, 2. časť,  1. stupeň / spev; povinný nástroj hra na klavíri 

Sandra ZIMMERMANNOVÁ tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Veronika ŽITVOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

 
 
V Košiciach, dňa 10. júna 2022                                                 Mgr. art. Andrea Pitoňáková, v. r. 

  riaditeľka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana 
 


