
 
 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA,  Nádvorná 3366/10, ZVOLEN 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach  

v školskom roku 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:  Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka školy 

 

              

 

                                                                

Prerokované:  Pedagogickou radou ZUŠ dňa 25. septembra 2014 

                         

    Radou školy dňa 14. októbra 2014 

       

 

 

Vypracovala:  Mgr. Iveta Vitovská 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA,  Nádvorná 3366/10, ZVOLEN 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach  

v školskom roku 2013/2014 

 

 

 

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 

   Valéria Hricová, zástupca rodičov 

   Ing. Gustáv Krnáč, 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 

   Mgr. Soňa Moumani, 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 Mgr. Zuzana Herdová, PhD. 

      sláčikové nástroje Mgr. Michal Petrík 

      dychové nástroje  Mgr. Katarína Švoliková 

      strunové, bicie nástroje  Pavol Lamper 

      spev   Mgr. art. Silvia Kotková 

 

TO Petra Péterová 

      

VO PaedDr. Tatiana Harachová 

 

 

Počet ţiakov k 15. septembru 2013: 724, z toho   255 v individuálnom vyučovaní  

         469 v skupinovom vyučovaní  

 

Počet ţiakov k 30. júnu 2014:  668, z toho  247 v individuálnom vyučovaní   

         421 v skupinovom vyučovaní  

  

 

ZUŠ poskytovala v školskom roku 2013/2014 umelecké vzdelávanie v nasledujúcich 

odboroch so študijným zameraním: 

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

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

nástrojoch, spev  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 172  VO 170  TO 143  LDO 43 ţiakov    

ţiaci prípravného štúdia nie sú klasifikovaní 

ostatní ţiaci skončili s celkovým hodnotením - prospel 

 

Zamestnanci školy: 31 pedagogických zamestnancov, z toho: 

 

HO 14 PZ na plný pracovný úväzok 6 PZ na čiastočný pracovný úväzok 1 korepetítor 

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

VO   3 PZ na plný pracovný úväzok 

LDO   1 PZ na plný pracovný úväzok 

 

 

 

 

 



Kariérový stupeň: 

a/ začínajúci PZ  0 

b/ samostatní PZ  19 

c/ PZ s 1. atestáciou  9 

d/ PZ s 2. atestáciou  1   

e/ nekvalifikovaní PZ  2 

 

Kariérové pozície: 

a/ vedúci PZ   2 

b/ PZ špecialista – triedny učiteľ 26 

 

Nepedagogickí  zamestnanci: hospodárka 

     školník 

     2 upratovačky 

dozor, informátorka – zamestnanec so zdravotným 

postihnutím 

 

Ocenenia PZ: 

 

Mgr. art. Silvia Kotková - Ďakovný list za aktívnu prácu v oblasti školstva pri príleţitosti Dňa 

učiteľov, udelený primátorom mesta Zvolen a ZO OZ PŠaV  

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

Mgr. Zuzana Herdová – Katolícka univerzita v Ruţomberku, 4. roč. doktorandské štúdium 

Bc. Martin Černák – AU v Banskej Bystrici, 2. roč. magisterské štúdium 

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

Mgr. art. Zuzana Reichová – AU v Banskej Bystrici, doktorandské štúdium 

Marek Bednarčik – AU v Banskej Bystrici, 1. roč. bakalárske štúdium 

PaedDr. Lenka Stančíková – MPC Bratislava – Aktivizujúce metódy vo výchove 

PaedDr. Tatiana Harachová – MPC Bratislava – Aktivizujúce metódy vo výchove 

Mgr. Ladislav Vojtuš, PhD – MPC Bratislava – Aktivizujúce metódy vo výchove 

Mgr. Júlia Miščíková – MPC  Banská Bystrica – Prípravné atestačné vzdelávanie 

 

Účasť učiteľov na odborných seminároch:  

 

16.01. 2014 Majstrovské kurzy „Flautiáda“ – Bratislava – Mgr. Katarína Švoliková 

07.04. 2014 Snem Asociácie základných umeleckých škôl – Mgr. Iveta Vitovská- riaditeľka 

15.05. 2014 MPC Banská Bystrica – účasť na odbornej prezentácii k práci s interaktívnou 

tabuľou – Mgr. Michal Petrík, zástupca 

 

 

 

 

 



AKTIVITY ŠKOLY 

 

Objednané vystúpenia 

 

20.09. 2013 vystúpenie na vernisáţi výstavy fotografií k 770. výročiu udelenia mestských 

výsad mestu Zvolen, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen 

04.10. 2013 koncertné vystúpenie pre Banskobystrický samosprávny kraj, DJGT Zvolen 

14.10. 2013 vystúpenie ţiakov HO v rámci Mesiaca úcty k starším, DSS Zvolen 

25.10. 2013 vystúpenie ţiakov TO v rámci Mesiaca úcty k starším, DSS Zvolen 

29.10. 2013  vystúpenie ţiakov HO v rámci Mesiaca úcty k starším pre Červený kríţ, DJGT 

Zvolen 

12.11. 2013 vystúpenie ţiakov HO v rámci podujatia „Celé Slovensko číta deťom“, Kráľovská 

sieň Zvolenského zámku 

22.11. 2013 vystúpenie ţiakov HO v rámci oceňovania drţiteľov Jánskeho plakety pre 

Červený kríţ, Reštaurácia Centrum Zvolen 

28.11. 2013 vystúpenie ţiakov TO pre hotel Tenis 

11.12. 2013 vystúpenie ţiaka J. Škodu na ocenení „Osobnosť našej školy“ /zároveň bol 

oceneným ţiakom/ 

26.02. 2014 vystúpenie ţiakov HO v rámci podujatia „Celé Slovensko číta deťom“, Detská 

nemocnica Zvolen 

25.03. 2014 vystúpenie ţiakov HO na oceňovaní učiteľov mestom Zvolen pri príleţitosti osláv 

Dňa učiteľov, Zvolenský zámok 

31.05. 2014 „Dni mesta“ - vystúpenie školského sláčikového orchestra a dţezovej kapely 

18.06. 2014 vystúpenie ţiakov HO na oceňovaní najlepších ţiakov mestom Zvolen, Zvolenský 

zámok 

20.06. 2014 vystúpenie učiteľov HO na oceňovaní učiteľov - jubilantov mestom Zvolen, 

Zvolenský zámok 

24.06. 2014 vystúpenie ţiakov HO na vyhodnotení súťaţe Les ukrytý v knihe (Národné 

lesnícke centrum). Krajská kniţnica Ľ. Štúra 

 

Celoškolské podujatia 

 

16.12. 2013 „Vôňa Vianoc“ vianočný program HO a TO, DJGT Zvolen (o 14,00 h. pre ZŠ, o 

17,00 h. pre rodičov a hostí) 

24.03. 2014 „Hudba v nás“ koncert učiteľov a ţiakov HO a TO v rámci osláv Dňa učiteľov, 

v spolupráci s ľudovou hudbou Zornička 

28.03. 2014 „Krst klavíra“ slávnostný krst nového klavíra s hudobným programom, za účasti 

hostí z MsÚ Zvolen a prof. D. Buranovského  z VŠMU Bratislava a operného 

speváka M. Babjaka z Bratislavy 

20., 23.05. 2014 výchovné koncerty pre MŠ mesta Zvolen – pásmo programov jednotlivých 

umeleckých odborov 

26. - 29.05. 2014 „Dni otvorených dverí“ – pásmo programov jednotlivých umeleckých 

odborov pre školské kluby ZŠ 

02. - 03.06. 2014 Prijímacie skúšky do všetkých odborov  

 

 

 

 

 

 



Podujatia umeleckých odborov 

 

HO 

 

28.10. 2013 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

04.11. 2013 „Portréty 2013“ koncert hudby 21. storočia, konaný v rámci festivalu ISCM 

WORLD NEW MUSIC DAYS 2013, Koncertná sála ZUŠ 

28.11. 2013 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

19.12. 2013 „Vianočný koncert“, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

10.12. 2013 „Vianočný interný koncert“, Koncertná sála ZUŠ 

december, január triedne koncerty všetkých vyučujúcich HO 

22.01. 2014 „Novoročné zvítanie“ novoročný koncert, Kráľovská sieň Zvolenského zámku, 

hostia programu – ţiaci ZUŠ Očová 

30.01. 2014 Koncert školských kapiel, štúdio LDO 

13.02. 2014 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

26.02. 2014 organizácia Krajského kola súťaţe v hudobnej náuke „Hnúšťanský akord“ 

31.03. 2014 školské kolo súťaţe v hre na sláčikových nástrojoch „Zlatá struna“ 

10.04. 2014 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

30.04. 2014 Interný koncert „Hudobné jubileá“, Koncertná sála ZUŠ 

05.05. 2014 Absolventské skúšky – prednesová časť 

15.05. 2014 „Absolventský koncert“ – koncert absolventov hudobného odboru, Kráľovská sieň 

Zvolenského zámku 

22.05. 2014 „Richard Rikkon a talenty mesta“ – koncert ţiakov školy s klaviristom R. 

Rikkonom, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

31.05. 2014 koncert orchestra a dţezovej kapely na podujatí „Dni mesta“, Park Ľ. Štúra 

Zvolen 

16.06. 2014 „Môj prvý koncert“ koncert ţiakov prípravného štúdia spojený s odovzdávaním 

rozhodnutí o prijatí do 1. ročníka, Koncertná sála ZUŠ 

máj, jún 2014 triedne koncerty všetkých vyučujúcich HO 

 

  

VO 

 

12.09. 2013 Vernisáţ výstavy k 770. výročiu udelenia mestských výsad mestu Zvolen, 

Krajská kniţnica Ľ. Štúra, vystavená najdlhšia kresba ţiakov ZUŠ 

apríl - máj 20014 materiálové techniky – papier, textil, keramika, školská galéria 

19.06. 2014 vernisáţ výstavy prác absolventov prípravného štúdia, I. a II. stupňa 

jún - september 2014 „Moja rodina“ tematická výstava – kombinované techniky, Krajská 

kniţnica Ľ. Štúra, Zvolen 

 

TO 

 

december 2013 Tanečné vystúpenie na vianočných trhoch, Námestie SNP 

07.05. 2014   Reprezentačný program ţiakov, Dom kultúry ŢSR  

09.05. 2014  Reprezentačný program ţiakov, Dom kultúry ŢSR 

 

LDO 

 

07.02. 2014 „Večer hier“ predstavenie pre rodičov, štúdio LDO 

28.02. 2014 „Môj príbeh“ predstavenie pre ţiakov V. ZŠ, Stará radnica Zvolen 



11.03. 2014 „Môj príbeh“ predstavenie pre ţiakov ZUŠ, Stará radnica Zvolen 

13.03. 2014 „Môj príbeh“ predstavenie pre ţiakov IX. ZŠ, Stará radnica Zvolen 

26.03. 2014 „Kráľovná tanca“ predstavenie pre rodičov, štúdio LDO 

27.03. 2014 „Kráľovná tanca“ predstavenie pre ţiakov V. ZŠ, štúdio LDO 

31.03. 2014 „Vyvolávači duchov“ predstavenie pre rodičov, štúdio LDO 

07.04. 2014 „Vyvolávači duchov“ predstavenie pre rodičov, štúdio LDO 

10.04. 2014 „Môj príbeh“ predstavenie pre rodičov, Stará radnica, Zvolen 

29.04. 2014 „Kráľovná tanca“ predstavenie pre pedagógov a ţiakov školy, štúdio LDO 

30.04. 2014 „Môj príbeh“ predstavenie pre ţiakov IX. ZŠ, Stará radnica Zvolen 

12.05. 2014 „Môj príbeh“ predstavenie pre ţiakov III.. ZŠ, Stará radnica Zvolen 

30.05. 2014 „Podoby lásky“ predstavenie pre rodičov, 6. roč., štúdio LDO 

06.06. 2014 „Bojko“ predstavenie pre rodičov, 1. roč., štúdio LDO 

13.06. 2014 „Múza“ predstavenie pre rodičov, 4. roč., štúdio LDO 

 

Spolupráca 

 

17.10. 2013 Klavírny recitál Mgr. art. Zuzany Reichovej, doktorandky na Akadémii umení 

v Banskej Bystrici, Koncertná sála ZUŠ 

25.11. 2013 Klavírny koncert študentiek Akadémie umení v Banskej Bystrici, Koncertná sála 

ZUŠ 

10.02. 2014 Gitarový koncert študentiek Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, 

Koncertná sála ZUŠ 

14.05. 2014 Klavírny recitál absolventa praţského konzervatória M. Poláčika, Kráľovská sieň 

Zvolenského zámku 

 

Súťaţe 

 

Celoslovenská súťaţ v hre na sláčikových nástrojoch v Modre: 

Juraj Škoda, violončelo zlaté pásmo 

Jakub Chudík, violončelo bronzové pásmo 

 

Hnúšťanský akord, okresné kolo 1. miesto 

Hnúšťanský akord, krajské kolo 3. miesto 

 

Celoslovenská súťaţ v speve „Stančekova Prievidza“: 

Rebeka Milánska strieborné pásmo 

Marek Uhrín  strieborné pásmo 

 

Súťaţ v prednese povesti „Šaliansky Maťko“: 

Jakub Barjak  2. miesto 

 

Celoslovenská súťaţ v hre na sláčikových nástrojoch Brezno: 

Katarína Rybanová čestné uznanie 

Peter Hazlinger čestné uznanie 

 

Interpretačná súťaţ v prednese poézie „Kováčova Bystrica“: 

Kristián Druga 3. miesto 

 

Celoslovenská súťaţ v hre na husliach v Trnave: 

Šimon Škoda  strieborné pásmo 



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

I. kategória Michal Chamaj, vcl  3. miesto 

II. kategória Šimon Vician, husle  1. miesto 

Šimon Škoda, husle  2. miesto 

Peter Hazlinger, husle 3. miesto 

III. kategória Matej Mazúch, husle  1. miesto 

IV.  kategória Jakub Chudík, vcl  2. miesto 

   Sofia Mičková, husle  3. miesto 

VII.  kategória Juraj Škoda, vcl  1. miesto 

   Kristína Ujházyová, husle 3. miesto 

Laureát súťaţe Juraj Škoda, vcl 

Cena riaditeľky ZUŠ Detva Juraj Škoda, vcl 

Cena p. Vojtechovi Farkašovi za najúspešnejšiu pedagogickú prácu, udelená pri príleţitosti 

20. ročníka súťaţe    

 

PinkSong 2014 súťaţ v speve Zvolen 

Rebeka Milanská strieborné pásmo 

 

Celoslovenská súťaţná prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a vnútorného 

monológu s medzinárodnou účasťou „Prednášam, teda som 2014“ 

Andrea Kaššová strieborné pásmo 

 

International Young Musician of the Year Final 2014 – súťaţ mladých muzikantov Sherborn 

(Anglicko), konaná v rámci druţobnej spolupráce partnerských európskych miest Douzelage, júl 

2014 

Juraj Škoda  laureát súťaţe 

 

Ţiaci školy ocenení primátorom 

 

Šimon Škoda husle, Rebeka Milanská spev, Juraj Škoda violončelo 

 

Ţiaci prijatí na umelecké školy 

 

Michal Moravčík, husle Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica 

Richard Gombala, cimbal Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica 

Juraj Lipták, spev  Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica 

Daniel Kéry, gitara  Janáčkova akadémia muzických umení Brno 

Zuzana Šviriková, herectvo Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica 

Simon Juhász, herectvo Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica 

Benešová Angelika  SSUŠ /Môťová/ Zvolen  

Mrusko Kristián    SSUŠ /Môťová/ Zvolen  

Šufliarska Eliška    SSUŠ /Môťová/ Zvolen  

Hrnčiarová Alţbeta   SSUŠ /Môťová/ Zvolen  

Tudja Peter    SSUŠ /Môťová /Zvolen  

Teplická Anna    SUŠ S. Mikovíniho, Banská. Štiavnica  

Ronecová Renáta    SUŠ S. Mikovíniho, Banská. Štiavnica  

Kultánová Kristína   SUŠ S. Mikovíniho, Banská. Štiavnica  

Matejček Filip    SOŠD Zvolen Konštrukcia a tvorba nábytku  

Kelemenová Petra Ema SUŠ S. Mikovíniho, Banská. Štiavnica  

Sojková Dominika   STU Bratislava - Fakulta architektúry a urbanizmu 



Koţehubová Ivona   STU Bratislava - Fakulta architektúry a urbanizmu  

Stračinová Michaela    UK Bratislava – Katedra výtvarnej výchovy  

Výbohová Vanda    UK Bratislava – Katedra výtvarnej výchovy  

Tomíková Alţbeta    UMB Pedagogická fakulta Banská Bystrica  

Barjak Marek    ČVUT Praha - Architektúra  

Dubovská Juliána   VŠMU Bratislava – Bábkarská scénografia 

 

Účasť školy na projektoch: 

 

ISCM World New Music Days 2013 – (európsky projekt) – koncert z diel hudby 20. a 21. 

storočia, ktorý sa konal na celom Slovensku v rovnaký 

deň, november 2013 

 

Talenty mesta a Richard Rikkon – (celoslovenský projekt, zapojených 40 ZUŠ) – spoločný 

koncert talentovaných ţiakov ZUŠ a klaviristu R. 

Rikkkona, máj 2014 

 

International Young Musician of the Year Final 2014 – súťaţ mladých muzikantov Sherborn, 

konaná v rámci druţobnej spolupráce partnerských európskych miest Douzelage, júl 2014 

 

Aktivizujúce metódy vo výchove – Metodicko-pedagogické centrum Bratislava a ZUŠ 

Zvolen Nádvorná – projekt s moţnosťou získania interaktívnej tabule s príslušenstvom pre 

zúčastnenú školu 

 

Zájazdy 

 

LDO 

10.11. 2013 DJGT Zvolen „Svet podľa Urbana“ (6. roč., II. stup.) 

15.04. 2014 DJGT  Zvolen „Šesť autorov hľadá postavy“ (6. roč.) 

 

 

V školskom roku 2013/2014 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. 

 

 Príjmy: 

Dotácia od zriaďovateľa:  366 846,00 € 

 

      Príjmy vlastné:       65 973,00 € 

 

 Výdavky:  

Mzdy, odvody, príplatky, odmeny: 366 869,00 € (dotácia od zriaďovateľa + vlastné príjmy) 

 

Prevádzka školy:     51 605,00 € (vlastné príjmy)  

 

 

Výška mesačných príspevkov na štúdium: 

individuálne vyučovanie    10,00 €  

skupinové vyučovanie      8,00 €  

prípravné štúdium       8,00 €   

štúdium pre dospelých nad 25 rokov   40,00 €  

skrátené štúdium                                     13,50 €   

 

 

Z prostriedkov Rodičovského zdruţenia bola v školskom roku 2013/2014 financovaná kúpa: 

- xylofón do HO 

- ozvučovacia technika do LDO 

- kermická pec na vypaľovanie VO 

- počítač na pc grafiku do VO 

- 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 

- struny pre gitaristov a orchester 

- rôzny notový material 

 

Silné stránky 

 

- škola s dlhoročnou tradíciou (94 rokov) 

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

literárno-dramatický)  

- ustálený počet ţiakov bez väčších výkyvov (nad 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 

- 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 potenciálnych 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 

- zastarané nábytkové vybavenie tried a kabinetov vo všetkých odboroch 

- 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 moţností finančne ohodnotiť úspechy a nadštandardné aktivity zamestnancov 

 

 

 



Príleţitosti 

 

- získavanie finančných prostriedkov z grantov, od sponzorov 

- zvýšenie rozpočtu školy zriaďovateľom 

- financovanie skutočného stavu ţiakov na škole, podľa Výkazu 24-01 

- zabezpečenie modernizácie a doplnenie zariadenia školy 

- inštalácia klimatizácie štúdia LDO  

- modernizácia koncertnej sály a štúdia LDO kúpou nových stoličiek   

- vybavenie TO video a audio 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 

- nezáujem sponzorov o podporu vzdelávacích inštitúcií 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2013/2014 

 

I. Vyhodnotenie zámeru rozvoja školy vo výchovno-vzdelávacej oblasti  

 

ZUŠ vo Zvolene sa radí medzi najstašie školy na Slovensku. V školskom roku 2013/2014 

sme ponúkli 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 nad 

číslo 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 s úspechom a dobrým ohlasom. V záujme širšej prezentácie ţiakov všetkých 

odborov sme pripravili vianočný program v Divadle Jozefa Gregora Tajovského a okrem 

večerného predstavenia sme ho v dopoludňajších hodinách ponúkli aj ţiakom materských škôl. 

V spolupráci s ľudovou hudbou súboru Zornička a školským sláčikovým orchestrom sme ku 

Dňu učiteľov zorganizovali koncert pedagógov a ţiakov hudobného a tanečného odboru po 

prvýkrát vo veľkej sále DJGT. Zintenzívnili sme prácu s komornými zoskupeniami a ţiakom 

sme ponúkli moţnosť autorsky aj interpretačne sa realizovať v dţezovej a rockovej kapele.  

  

 

II. Vyhodnotenie zámeru rozvoja školy v oblasti materiálno-technického 

zabezpečenia 

 

V školskom roku 2013/14 sme vďaka dotácie od zriaďovateľa mohli kúpiť nové 

koncertné krídlo do koncertnej sály hudobého odboru značky Yamaha. 28. marca bol klavír 

slávnostne “pokrstený” profesorom Danielom Buranovským z Bratislavskej VŠMU a operným 

spevákom Martinom Babjakom. Koncert sa konal za účasti pozvaných hostí - zástupcov 

zriaďovateľa, členov Rady školy a členov výboru Rodičovského zdruţenia. Najstarší klavír z 

roku 1920 bol vyradený a pôvodný klavír z koncertnej sály bol umiestnený do triedy vučujúcej 

Mgr. Zuzany Herdovej.  

Podarilo sa nám vybudovať pódium s ozvučením v literárno-dramatickom odbore a 

zrekonštruovať drevenú podlahu v štúdiu tohto odboru. 

Do triedy bicích nástrojov sme kúpili xylofón, pre obohatenie komornej hry. 

Do výtvarného odboru sme kúpili nový počítač na vyučovanie počítačovej grafiky a novú 

pec na vypaľovanie keramiky. 

 

 

 

Vo Zvolene, 29. septembra 2014                                                          Mgr. Iveta Vitovská  

                              riaditeľka 
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