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Názov:  Základná umelecká škola 

Adresa školy:  Nádvorná 3366/10, 960 01  Zvolen 

   www.zuszvolen.sk 

Tel./fax:  045/533 46 81 

Mobil:   0911 897 807 

e-mail:  riaditel@zuszvolen.sk 

Zriaďovateľ:  Mesto Zvolen 

 

Riaditeľ školy: Mgr. Iveta Vitovská 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Michal Petrík 

 

Rada školy:  PaedDr. Tatiana Harachová, pedagóg ZUŠ – predseda 

   Oľga Krúdyová, pedagóg ZUŠ - podpredseda 

   Liliana Husová, hospodárka ZUŠ 

   Mgr. Denisa Barancová, zástupca rodičov 

   Mgr. art. Peter Bibza, zástupca rodičov 

   Jana Ivanová, zástupca rodičov 

   Katarína Podhorová, zástupca rodičov 

   Ing. Lenka Balkovičová, zástupca zriaďovateľa 

   Ing. Martin Caudt, zástupca zriaďovateľa 

   Mgr. Monika Michalcová, zástupca zriaďovateľa 

   PaedDr. Miroslav Gálik, zástupca zriaďovateľa 

 

Poradné orgány 

Umelecká rada: Mgr. Michal Petrík zástupca riaditeľky – predseda 

Mgr. Iveta Vitovská riaditeľka 

Oľga Krúdyová, vedúca hudobného odboru 

   Kamila Ševčíková, vedúca tanečného odboru 

   PhDr. Miroslava Mesiariková, vedúca literárno-dramatického odboru 

   Juraj Šufliarsky akad. maliar, vedúci výtvarného odboru 
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Vedúci predmetových komisií: HO klávesové nástroje Oľga Krúdyová 

      sláčikové nástroje Vojtech Farkaš 

      dychové nástroje  Mgr. Katarína Švoliková 

      gitara    Pavol Lamper 

      spev   Vlasta Ciprichová 

 

TO Kamila Ševčíková 

      

VO Juraj Šufliarsky akad. maliar 

 

 

Počet ţiakov k 15. septembru 2012: 736, z toho   v individuálnom vyučovaní 273 

         v skupinovom vyučovaní 463 

 

Počet ţiakov k 30. júnu 2013 :  679, z toho  v individuálnom vyučovaní 252  

         v skupinovom vyučovaní 427 

  

 

ZUŠ poskytovala v školskom roku 2012/2013 umelecké vzdelávanie v nasledujúcich 

odboroch so študijným zameraním: 

Hudobný odbor – hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach violončele, viole, zobcovej 

flaute, drevených dychových nástrojoch, plechových dychových nástrojoch, gitare,  bicích 

nástrojoch, speve  a základy hudobnej kompozície 

Výtvarný odbor – kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti, pc grafika 

Tanečný odbor – tanečná príprava, klasický, ľudový, dţezový a kreatívny tanec 

Literárno-dramatický odbor – dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, 

práca v súbore 

 

V koncoročnej klasifikácii  podľa celkového prospechu 

prospelo s vyznamenaním: HO 159 VO 180 TO 137 LDO 40  

neprospel:   HO 1   

neklasifikovaní:  HO 1  VO 4  TO 1  LDO 2 

ostatní ţiaci skončili s celkovým prospechom - prospel 

 

Zamestnanci školy: 34 pedagogických zamestnancov, z toho: 

 

HO 14 PZ na plný pracovný úväzok 7 PZ na čiastočný pracovný úväzok 1 korepetítor 

TO   2 PZ na plný pracovný úväzok  1 PZ na čiastočný pracovný úväzok 2 korepetítori 

VO   3 PZ na plný pracovný úväzok 

LDO   1 PZ na plný pracovný úväzok 

 

2 PZ pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti 

3 vyučujúce na materskej a rodičovskej dovolenke, z toho 2 pracujúce na čiastočný pracovný 

úväzok. 



Kariérový stupeň: 

a/ začínajúci PZ  0 

b/ samostatní PZ  21 

c/ PZ s 1. atestáciou  10 

d/ PZ s 2. atestáciou  1   

e/ nekvalifikovaní PZ  2 

 

Kariérové pozície: 

a/ vedúci PZ   2 

b/ PZ špecialista – triedny učiteľ 28 

 

Nepedagogickí  zamestnanci: hospodárka 

     školník 

     2 upratovačky 

dozor, informátorka – zamestnanec so zdravotným 

postihnutím 

 

Ocenenia PZ: 

 

Mgr. Michal Petrík - Ďakovný list za aktívnu prácu v oblasti školstva pri príleţitosti Dňa 

učiteľov, udelený primátorom mesta Zvolen a ZO OZ PŠaV  

Mgr. Zuzana Herdová - Ďakovný list za aktívnu prácu v oblasti školstva pri príleţitosti ţivotného 

jubilea udelený primátorom mesta Zvolen a ZO OZ PŠaV 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

Mgr. Zuzana Herdová – Katolícka univerzita v Ruţomberku, 3. roč. doktorandské štúdium 

Bc. Michal Oťapka – AU v Banskej Bystrici, 2. roč. magisterské štúdium 

Bc. Martin Černák – AU v Banskej Bystrici, 1. roč. magisterské štúdium 

Mgr. art. Róbert Kraus – AU v Banskej Bystrici,  Doplňujúce pedagogické štúdium 

Bc. Linda Schwarczová – AU v Banskej Bystrici, 2. roč.  magisterské štúdium 

Bc. Zuzana Ţegleňová – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2. roč. magisterské štúdium 

Mgr. Iveta Vitovská – MPC v Banskej Bystrici, špecializačné vzdelávanie – vedúci 

predmetových komisií 

Miroslav Kalmár – MPC v Banskej Bystrici, špecializačné vzdelávanie – vedúci predmetových 

komisií 

 

Účasť učiteľov na odborných seminároch:  

 

05.11. 2012 Seminár o histórii a vývoji nástrojov - gitara, husle, Koncertná sála ZUŠ Zvolen 

 

 

 

 

 



AKTIVITY ŠKOLY 

 

Podujatia  2012/2013 
 

Objednané vystúpenia 

 

23.10. 2012 Objednané vystúpenie pre Červený kríţ, DJGT Zvolen /HO 

15.11. 2012 Objednané vystúpenie na Kongres pre riaditeľov škôl Komenium Fórum, Hotel 

Tenis Zvolen /HO 

23.11. 2012 Objednané vystúpenie pre Červený kríţ /HO 

21.03. 2013 Objednané vystúpenie pre Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene /HO 

22.03. 2013 Objednané vystúpenie na Deň vody, Námestie SNP Zvolen /HO 

29.05. 2013 Objednané vystúpenie pre Červený kríţ /HO 

21.06. 2013 Objednané vystúpenie pre MsÚ Zvolen – oceňovanie jubilantov, zámok Zvolen 

/HO 

 

Celoškolské podujatia s účasťou všetkých odborov 

 

20.- 24.05. 2013 Dni otvorených dverí – programové pásmo pre ţiakov základných škôl 

21.- 23.05. 2013 Výchovné koncerty, divadelné predstavenia, tanečné vystúpenia a návšteva 

výtvarných ateliérov pre materské školy 

03.,04.5. 2013  Prijímacie skúšky 

 

HO 

 

29.10. 2012 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

21.11. 2012 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

12.11. 2012 Koncert hudobných skupín, Koncertná sála ZUŠ 

13.12. 2012 Vianočný koncert, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

16.12. 2012 Vianočný koncert, Evanjelický kostol Svätej Trojice 

19.12. 2012 Vianočný interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

21.02. 2013 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

12.03. 2013 Interný koncert z diel jubilujúcich skladateľov Grieg, Brahms, Čajkovskij, 

Prokofjev 

27.03. 2013 „Hudba v nás“ koncert učiteľov, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

24.04. 2013 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

13.05. 2013 Absolventský koncert, Koncertná sála ZUŠ 

14.05. 2013 Absolventský koncert, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

01.06. 2013 Slávnostný program k 770. výročiu udelenia mestských výsad, Námestie SNP 

18.06. 2013 „Môj prvý koncert“, koncert ţiakov prípravného štúdia, Koncertná sála ZUŠ 

20.06. 2013 Interný koncert absolventov primárneho vzdelania, koncertná sála ZUŠ 

 

VO 

 

september – november Výstava prác absolventov 2011/12 

november – december Výstava prác ţiakov k rozprávke Polepetko, foyer DJGT Zvolen 

    Akvarel, portrét, galéria ZUŠ 

december – január  Vianočná výstava, galéria ZUŠ 

január – február  Fašiangová výstava, galéria ZUŠ 



11. - 19.03. 2013 Týţdeň mozgu – spoločný projekt ţiakov VO s Regionálnym 

úradom verejného  zdravotníctva 

marec – máj Keramické workshopy – prezentácia výstupov predchádzajúcich 

tvorivých dielní 

11. - 17.03. 2013  Výstava prác ţiakov k akcii RÚVZ Týždeň mozgu 

marec – september  Krajina – výber prác, Krajská kniţnica Ľ. Štúra Zvolen 

29.04. 2013 Vernisáţ výstavy Tri variácie, J. Šufliarsky akad. mal., Bratislava, 

Galéria SVÚ 

jún - august 2013  Absolventská výstava, galéria ZUŠ 

Zvolen – moje mesto, súťaţ výtvarných prác ţiakov ZŠ a ZUŠ pri 

príleţitosti 770. výročia udelenia mestských výsad mestu Zvolen 

(ZUŠ bola spolu s mestom Zvolen vyhlasovateľom 

a spoluorganizátorom súťaţe) 

 

TO 

 

29.,30.05. 2013 Záverečné reprezentačné vystúpenie, Dom kultúry Podborová 

31.05. 2013 Slávnostný program k 770. výročiu udelenia mestských výsad, Park Ľ. 

Štúra 

01.06. 2013 Slávnostný program k 770. výročiu udelenia mestských výsad, Námestie 

SNP 

 

LDO 

 

04.12. 2012 Otvorené hodiny 3. roč., Vyvolávači duchov,  Štúdio LDO 

19.12. 2012 Otvorené hodiny 5. roč. Návrat, Štúdio LDO 

31.01. 2013 Divadelné predstavenie Tajomstvo grófa Roháča, Stará radnica, 17,00 h. 

05.03. 2013  Otvorené hodiny 5. roč. Skúška lásky, Štúdio LDO 

13.03. 2013 Predstavenie pre ţiakov ZUŠ Návrat,  Štúdio LDO 

21.03. 2013 Predstavenie pre V. ZŠ Záver vysielania, Štúdio LDO 

12.04. 2013 Predstavenie pre rodičov Detstvo, Stará radnica 

16.04. 2013 Predstavenie pre ţiakov ZUŠ Detstvo, Štúdio LDO 

07.06. 2013 Predstavenie pre III. ZŠ Zvolen Detstvo, Štúdio LDO 

21.06. 2013 Otvorené hodiny 5. roč. Hľadá sa Žofia, Štúdio LDO 

25.06. 2013   Predstavenie na Lesníckych dňoch Vyvolávači duchov, Krajská kniţnica Ľ. Štúra 

 

Spolupráca 

 

05.02. 2013 Koncert poslucháčov Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici v hre na bicích 

nástrojoch, Koncertná sála ZUŠ 

07.02. 2013 Husľový koncert Bc. Michala Oťapku, poslucháča Akadémie umení v Banskej 

Bystrici, Koncertná sála ZUŠ 

18.03. 2013 Akordeónový koncert Tibora Ivána – študujúceho vo Fínsku, Koncertná sála ZUŠ 

11.04. 2013 „Hudobné jubileá“ koncert ţiakov ZUŠ Zvolen, Konzervatória J. L. Bellu a AU 

v Banskej Bystrici, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

 

 

 

 

 



Súťaţe 
 

Zlatá struna Zvolen – oblastná súťaţ v hre na sláčikových nástrojoch: 

I. kategória Š. Škoda, husle 2. miesto 

II. kategória T. Rychlý, husle 2. miesto  

M. Mazúch, husle 3. miesto 

III.  kategória J. Chudík, violončelo 1. miesto 

IV. kategória J. Oravčok, husle 1. miesto 

 

 

Celoslovenská súťaţ v hre na sláčikových nástrojoch v Modre: 

J. Škoda, violončelo zlaté pásmo 

 

Celoslovenská súťaţ v hre na sláčikových nástrojoch Trnava:  

Sláčikové trio Ľ. Babicová husle 

Z. Cerovská husle 

O. Oravčok viola zlaté pásmo a cena za interpretáciu skladby J. L. Bellu 

 

Celoslovenská súťaţ zameraná na interpretáciu populárnej, jazzovej a tanečnej hudby 

v kategórii hudobná skupina, Trenčín: 

Kapela Improwizards  2. miesto  

 

Celoslovenská interpretačná súťaţ v hre na sláčikových nástrojoch a gitare „Nitrianska 

lutna“: 

Š. Škoda husle  2. miesto 

K. Ujházyová husle  3. miesto 

J. Škoda violončelo  2. miesto 

D. Kéry gitara   3. miesto 

 

Festival Ivana Balu - medzinárodná gitarová súťaţ v Dolnom Kubíne: 

D. Kéry  2. miesto 

 

Medzinárodná súťaţ J. Beliczayho v komornej hre v Komárne: 

Sláčikové trio Ľ. Babicová husle 

Z. Cerovská husle 

O. Oravčok viola zlaté pásmo 

 

Celoslovenská súťaţná prehliadka prác výtvarných odborov základných umeleckých škôl: 

L. Ondrejka 

A. Fernandez 

H. Sedliačiková diplom 

V. Uramová  Cena ex aeque   

 

LDO  

 

Súťaţ v prednese prózy Kováčova Bystrica 

K. Druga 1. miesto   

 

 

 



Zájazdy 

 

14.11. 2012 TO zájazd na tanečné predstavenie do Štúdia tanca v Banskej Bystrici 

20.11. 2012 LDO návšteva predstavenia Polepetko v DJGT Zvolen 

30.11. 2012 HO zájazd na Symfonický koncert Štátna opera Banská Bystrica 

06.02. 2012 TO zájazd na baletné predstavenie Spiaca krásavica, SND Bratislava 

 

Ţiaci prijatí na umelecké štúdiá: 

 

Pavel Repa  STU Bratislava – Fakulta architektúry a urbanizmu 

Lukáš Hanzely SOŠD Zvolen - Konštrukcia a tvorba nábytku  

Belinda Rašnerová SSUŠ Zvolen  

Ján Fekiač  SSUŠ Zvolen  

Martin Bystrianský SSUŠ Zvolen  

 

 

V školskom roku 2012/2013 nebola na škole vykonaná  inšpekčná činnosť. 

 

 

Priestorové a materiálne podmienky školy: 

 

Škola sídli v priestoroch bývalých Jegorovových kasární na Nádvornej ulici 10. 

hudobný odbor koncertná sála 

18 učební pre individuálnu nástrojovú hru 

učebňa hudobnej náuky 

notový archív hudobného odboru 

 

výtvarný odbor 3 ateliéry s kabinetmi 

grafická dielňa 

miestnosť pre vyučovanie počítačovej grafiky 

modelovňa s keramickou pecou 

   2 sklady 

 

tanečný odbor 3 tanečné sály s 2 kabinetmi 

šatne 

krojáreň 

 

literárno – dramatický odbor javiskové štúdio 

učebňa  

kabinet 

 

ostatné priestory zborovňa, riaditeľňa so sekretariátom, registratúrne stredisko, dielňa, 

miestnosť pre upratovačky a školníka 

                                                          

 



Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 

Škola je v rámci originálnych kompetencií financovaná z podielových daní mesta. Jej 

zriaďovateľom je Mesto Zvolen. 

 

 

Dotácia pre rok 2012 – Mesto Zvolen:    342 690 €   

 

Účelová dotácia mesta:           8 000 € 

bola pouţitá na zriadenie novej tanečnej sály – zrkadlová stena, drevená podlaha, nábytok pre 

vyučujúcu, klimatizácia a s prestavbou súvisiace práce -  stierkovanie a maľovanie kabinetov a 

tried tanečného a výtvarného odboru    

             ---------------------- 

Spolu:        350 690 € 

 

 

 

Príjmy: príspevky na štúdium     59 204 €    

  úroky za rok 2011            22 €    

  zostatok príjmov za rok 2011         1 262 €       

 

Iné nedaňové príjmy: vystúpenie LDO          57 € 

tovarový automat          80 €  

zberné suroviny – kontajner         18 € 

vrátenie poplatku za odpad        100 €      

           --------------------   

Spolu:                                          60 743 €    

               

 

Príimy celkom:      411 433 € 

 

 

 

Výdavky: mzdy:       257 191 € 

odvody:       89 928 €    

prevádzkové náklady:                 62 075 €   

       -------------------          

 

Výdavky celkom:                 409 194 €        

 

 

 

Zostatok vlastných príjmov za rok 2012:                  2 239 €       

 



Výška mesačných príspevkov na štúdium: 

individuálne vyučovanie 9,50 €  

skupinové vyučovanie 8,00 €  

prípravné štúdium  7,00 €   

štúdium pre dospelých         15,00 €  

skrátené štúdium           13,50 €   

 

 

Z prostriedkov Rodičovského zdruţenia bolo financované ladenie a čistenie klavírov,  

audit klavírnych krídel, financoval sa prenájom koncertnej sály na zvolenskom zámku, kde 

organizujeme niekoľkokrát za rok verejné koncerty ţiakov hudobného odboru, súťaţe a s nimi 

spojené výdavky na cestovné a ubytovanie, občerstvenie pre ţiakov pri verejných podujatiach 

mimo školy, papier, farby, glazúry pre výtvarný odbor, vystúpenie ţiakov tanečného odboru, 

zájazdy ţiakov na koncertné a divadelné predstavenia, na vernisáţe. Z prostriedkov získaných v 

rámci 2 % z daní sme kúpili baletizol a karimatky do tanečného odboru, rámy a lavice do 

výtvarného odboru, metronomy, struny pre gitaristov a orchester, činely, stojan a pedál k bicím 

nástrojom, ladičky, dusítka, sláčik do suľovej triedy a rôzny notový material.  

 

Silné stránky 

 

- škola s dlhodobou a výbornou tradíciou (93 rokov) 

- moţnosti študovať vo všetkých umeleckých odboroch  (hudobný, výtvarný, tanečný, 

literárno-dramatický)  

- ustálený počet ţiakov bez väčších výkyvov (okolo 700 ţiakov) 

- vysoké pracovné nasadenie členov umeleckej rady a vedenia školy 

- existencia sláčikového orchestra, tanečnej a dţezovej skupiny 

- zabezpečenie kontinuálneho pedagogického procesu výberom adekvátnych 

pedagogických zamestnancov 

- schopnosť školy vytvárať, udrţiavať a rozvíjať spoluprácu s MŠ a ZŠ mesta Zvolen a so 

strednými a vysokými umeleckými školami v Banskej Bystrici (Konzervatórium J. L. 

Bellu, Akadémia umení, Univerzita Mateja Bela) 

- realizácia podujatí na základe medziodborovej spolupráce 

- dobre nastavená spolupráca s inštitúciami: Lesnícke a drevárske múzeum, Červený kríţ, 

Krajská kniţnica Ľ. Štúra, Stará radnica, Mestský úrad Zvolen, SNG - zámok Zvolen, 

Domov sociálnych sluţieb... 

- pozitívne ohlasy verejnosti na verejné podujatia školy 

- spolupráca so ZUŠ Sliač, Hriňová, Očová, Detva v rámci husľovej súťaţe Zlatá struna 

- vysoké ocenenia ţiakov na celoslovenských a medzinárodných súťaţiach 

- aktivity školy smerujúce k pritiahnutiu potencionálnych študentov - Dni otvorených 

dverí, koncerty pre MŠ a druţiny ZŠ 

- dobrá spolupráca vedenia  s Radou školy, Umeleckou radou, Pedagogickou radou, 

Rodičovským zdruţením, ZO OZ PŠaV  

- otvorenosť vedenia školy pre nové podnety a ich spracovanie v prospech školy a mesta  

- prístup na internet v kaţdom odbore 



Slabé stránky 

  

- zlý stav mnohých okien v budove a následná nemoţnosť manipulácie s nimi 

- praskanie stien v dôsledku narušenej statiky budovy 

- zastaralé nábytkové vybavenie tried a kabinetov 

- staré a poškodené stoličky v koncertnej sále a štúdiu LDO 

- vysoký vek a zlý stav klavírov a akordeónov - vysoké náklady na ich údrţbu (ladenie, 

opravy) 

- nedostatok financií na dovybavenie štúdia literárno-dramatického odboru 

- nedostatok moţností finančne ohodnotiť úspechy a nadštandardné aktivity zamestnancov 

 

Príleţitosti 

 

- získavanie finančných prostriedkov z grantov, od sponzorov 

- zvýšenie rozpočtu školy zriaďovateľom 

- zabezpečenie modernizácie a doplnenie zariadenia školy 

- realizovanie klimatizácie štúdia LDO, dobudovanie pódia s oponou, ozvučením a novými 

stoličkami  

- oslovenie zriaďovateľa s poţiadavkou zakúpenia nového koncertného krídla do 

koncertnej sály školy 

- modernizácia koncertnej sály kúpou nových stoličiek   

- získavanie finančných prostriedkov na vybavenie TO technikou na prehrávanie 

záznamov z koncertov a inštruktáţnych filmov 

- získavanie finančných prostriedkov od zriaďovateľa na ohodnotenie nadštandardných 

úspechov a činnosti zamestnancov 

 

Ohrozenia 

 

- pretrvávajúce nízke finančné ohodnotenie práce pedagogických i nepedagogických 

zamestnancov v školstve 

- nedostatočný počet uchádzačov o štúdium z hľadiska preferencie iných atraktívnych 

spopularizovaných činností 

- zvýšenie počtu súkromných umeleckých škôl ako konkurencie pre štátne ZUŠ 

- nezáujem spoločnosti venovať potrebe existencie ZUŠ pozornosť 

- ľahostajnosť k riešeniu problematiky nízkych rozpočtov pre ZUŠ a ohrozujúci stav 

zniţovania rozpočtov 

- nezáujem sponzorov o podporu vzdelávacích inštitúcií 

- rastúce ceny tovarov a sluţieb - zvýšené náklady na prevádzku školy 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2012/2013 

 

I. Vyhodnotenie zámeru rozvoja školy vo výchovno-vzdelávacej oblasti  

 

ZUŠ vo Zvolene sa radí medzi najstašie školy na Slovensku. Za roky svojej existencie sa 

vyprofilovala na kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá ponúka svoj vzdelávací program všetkým 

vekovým kategóriám záujemcov o štúdium. Napriek širokému rozmachu vzniku súkromných zuš 

v meste Zvolen sme nepocítili výrazný dopad na počet ţiakov u nás. Ten je uţ po dobu 

posledných štyroch rokov stabilizovaný okolo čísla 700.  

Výchovu a vzdelávanie orientujeme na ţiaka, pričom zohľadňujeme jeho individualitu a 

jeho potreby, s dôrazom na meniace sa podmienky a poţiadavky spoločnosti. 

 Nadviazali sme na osvedčené projekty a podujatia, ktoré pripravujeme a organizujeme 

kaţdoročne, tento rok sme sa však zamerali na prácu s komornými zoskupeniami. V hudobnom 

odbore sme v školskom roku 2012/13 ponúkli ţiakom moţnosť umelecky pôsobiť v tanečnej a 

dţezovej skupine, ktorú vedie Mgr. art. R. Kraus. Rozšírili sme moţnosť štúdia o hru na 

elektrickej gitare. 

  

 

II. Vyhodnotenie zámeru rozvoja školy v oblasti materiálno-technického 

zabezpečenia 

 

V školskom roku 2012/13 sme začali vyučovať aj v tretej tanečnej sale, ktorú sme 

vybudovali počas letných prázdnin z prostriedkov účelovej dotácie od mesta Zvolen. Bol to 

hlavný zámer, ktorý si škola vytýčila pre zabezpečenie kvalitnejších priestorových  podmienok 

pre činnosť tanečného odboru. Výtvarný ateliér č. 2 sme presťahovali do nevyuţívaných 

priestorov skladu. Celé medziposchodie sa tak stalo uceleným a navzájom prepojeným 

priestorom pre potreby výtvarného odboru. Do tanečnej a koncertnej sály boli naištalované 

klimatizačné jednotky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Zvolene, 20. septembra 2013                                                          Mgr. Iveta Vitovská  

                              riaditeľka  
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