
 

                                      

 

 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA VLADA URBANA 

STAROZAGORSKÁ 10 

040 23 KOŠICE 

Č.: 45-4/2022 
7. septembra 2022 

 
Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium do Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana  

                                                   v školskom roku 2022/ 2023 

Meno Priezvisko Umelecký odbor / ročník / študijné zameranie 

Filip BENČO hudobný / 1. ročník, 2. stupeň / hra na bicích nástrojoch 

Amália BOBKOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Linda  BRUTOVSKÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Filip CÁR 
tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

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

Elizabeth EDMONDSON tanečný / prípravné štúdium / hudobno  -pohybová výchova 

Katarína FOTULOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Bianka GOLIŃSKÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na zobcovej flaute 

Veronika GREGOVÁ hudobný / 1. ročník, 2. stupeň / hra na husliach 

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

Katarína HLOPKOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Nina HORŇÁKOVÁ hudobný / 2. ročník, 2. časť,  1. stupeň / hra na husliach 

Michal IMRICH hudobný / 1. ročník, 2. stupeň / hra na klavíri 

Terézia IMRICHOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na klavíri 

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

Jeroným JAKUBČÁK hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na bicích nástrojoch 

Andrea JANOČKOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

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

Mia KASELYOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

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

Tobias KOLLÁR tanečný / 1. ročník, 2. časť, 1. stupeň / tanec 

Monika Sofia KOLLÁROVÁ hudobný / 2. ročník, 1. časť,  1. stupeň / spev; povinný nástroj hra na klavíri 

Dorota KRÁŽEĽOVÁ výtvarný / 4. ročník, 1. časť, 1. stupeň / výtvarná tvorba 

Lilien LENGEŇOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / spev; povinný nástroj hra na klavíri 

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

Peter ONDRÁČEK tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Zuzana Zara PALOVČÍKOVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Darina PAPCÚNOVÁ tanečný / 1. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

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

Michaela PREZBRUCHÁ tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Tamara PRIBULOVÁ hudobný / 1. ročník, 2. stupeň / spev 



 

Tatiana REVŤÁKOVÁ tanečný / 2. ročník, 1. časť, 1. stupeň / tanec 

Tomáš RJAŠKO tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Karin RYBKOVÁ tanečný / 3. ročník, 2. časť, 1. stupeň / tanec 

Juraj SMATANA tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

Peter SVÁB hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na husliach 

Mária SÝKOROVÁ tanečný / prípravné štúdium / tanečná príprava 

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

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

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

Andrea VEREBOVÁ hudobný / 1. ročník, 1. časť,  1. stupeň / hra na gitare 

Katarína ŽIGOVÁ výtvarný / 4. ročník , 1. časť,  1. stupeň / výtvarná tvorba 

 
 
V Košiciach, dňa 7. septembra 2022                                   Mgr. art. Andrea Pitoňáková, v. r. 

  riaditeľka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana 
 


