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

v školskom roku 2014/2015 

 

 

 

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 riaditeľky: Mgr. Michal Petrík 

 

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

   Oľga Krúdyová, pedagóg ZUŠ - podpredseda 

   Liliana Husová, hospodárka ZUŠ 

   Ing. Lenka Balkovičová, zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Monika Michalcová, zástupca zriaďovateľa 

   PaedDr. Miroslav Gálik, zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Denisa Barancová, zástupca rodičov 

   Mgr. art. Peter Bibza, zástupca rodičov 

              Štefánia Hricová, zástupca rodičov 

   Ing. Gustáv Krnáč, zástupca rodičov 

       

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 Šufliarský 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   Vlasta Ciprichová 

 

TO Bc. Ľudmila Tereňová 

      

VO Mgr. Ladislav Vojtuš, PhD. 

 

Počet ţiakov k 15. septembru 2014, výkaz Škol 24 - 01:  717 ţiakov  

 

v individuálnom vyučovaní, výkaz Škol 40 – 01:   248 ţiakov 

v skupinovom vyučovaní, výkaz Škol 40 – 01:   426 ţiakov   

        

Počet ţiakov k 30. júnu 2015: 680 ţiakov, z toho   244 v individuálnom vyučovaní   

          436 v skupinovom vyučovaní  

  

ZUŠ poskytovala v školskom roku 2014/2015 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 161   VO 170  TO 127  LDO  48 ţiakov    

neklasifikovaní  HO 1  VO 9    LDO 2 ţiaci 

ostatní ţiaci skončili s celkovým hodnotením - prospel 

 

Ţiaci prípravného štúdia nie sú klasifikovaní, dostanú potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia 

a na základe prijímacej skúšky získajú rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka. 

 

Zamestnanci školy: 31 pedagogických zamestnancov, z toho: 

 

HO 15 PZ na plný pracovný úväzok 5 PZ na čiastočný pracovný úväzok  

TO   4 PZ na plný pracovný úväzok  1 PZ na čiastočný pracovný úväzok  

VO   3 PZ na plný pracovný úväzok 

LDO   1 PZ na plný pracovný úväzok 



2 PZ pracovali na Dohodu o pracovnej činnosti 

 

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 

 

Ocenení PZ: 

 

Mgr. Iveta Vitovská - Ďakovný list primátora mesta Zvolen pri príleţitosti 95. výročia zaloţenia 

Mestskej hudobnej školy vo Zvolene  

 

Vojtech Farkaš - Ďakovný list primátora mesta Zvolen pri príleţitosti 95. výročia zaloţenia 

Mestskej hudobnej školy vo Zvolene  

 

Katarína Izraelová - Ďakovný list za aktívnu prácu v oblasti školstva pri príleţitosti Dňa učiteľov, 

udelený primátorom mesta Zvolen a ZO OZ PŠaV  

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

Marek Bednarčik – AU v Banskej Bystrici, 3. 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 Bratislava – Aktivizujúce metódy vo výchove 

                                      MPC  Banská Bystrica – Prípravné atestačné vzdelávanie 

 

Účasť učiteľov na odborných seminároch:  

 

Mgr. Katarína Švoliková - Seminár a workshop hry na flaute 20. 21. marec 2015, 

Konzervatórium Bratislava, lektor prof. Robert Wolf 

-   Seminár a workshop hry na flaute 19. máj 2015, ZUŠ Nová Baňa, 

lektor Marcela Lechtová 

 



Bc. Marek Bednarčik - koncert a workshop OK Percusion duo - JAMU Brno, 3. jún 2015, 

SZUŠ a Súkromné konzervatórium PinkHarmony Zvolen 

 

AKTIVITY ŠKOLY 

 

Objednané vystúpenia 

 

30.10. 2014 stretnutie primátora mesta s podnikateľmi, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

21.11. 2014 vystúpenie ţiakov HO v rámci oceňovania drţiteľov Jánskeho plakety pre Červený 

kríţ, Reštaurácia Centrum Zvolen 

25.11. 2014 vystúpenie učiteľov HO na vernisáţi výstavy v Lesníckom a drevárskom múzeu vo 

Zvolene 

17.12. 2014 vystúpenie ţiakov HO na oceňovaní ţiakov MsÚ vo Zvolene „Osobnosť mojej 

školy“, Rytierska sieň Zvolenského zámku 

12.02.2015 vystúpenie ţiaka HO na plese DSS Symbia, Reštaurácia Centrum Zvolen 

26.03.2015 vystúpenie ţiaka HO na slávnostnej klasifikačnej rade Gymnázia Ľ. Štúra Zvolen 

30.04. 2015 vystúpenie ţiakov TO a HO v Dome sociálnych sluţieb Zvolen 

04.05. 2015 vystúpenie ţiakov TO a HO pre prezidenta SR Mestský úrad Zvolen 

16.05. 2015 vystúpenie ţiaka HO na podujatí „Noc múzeí“ Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen 

17.06. 2015 vystúpenie ţiakov HO na oceňovaní ţiakov primátorkou mesta, Rytierska sieň 

Zvolenského zámku 

19.06. 2015 vystúpenie ţiakov HO na oceňovaní jubilantov primátorkou mesta, Rytierska sieň 

Zvolenského zámku 

 

Celoškolské podujatia 

 

24.11. 2014 „Všetko najlepšie...“ slávnostný program pri príleţitosti 95. výročia zaloţenia školy, 

DJGT Zvolen, účinkujúci hostia z VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, 

Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica, ţiaci ZUŠ Zvolen 

27., 28., 29.05. 2015 náborové koncerty pre materské školy mesta Zvolen 

01.06. 2015 „Deň otvorených dverí“ programové vystúpenia všetkých odborov školy pre 

verejnosť a školské kluby ZŠ 

 

Podujatia umeleckých odborov 

 

HO 

22.10. 2014 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

26.11. 2014 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

10.12. 2014 Koncert učiteľov a žiakov HO, venovaný 95. výročiu zaloţenia školy, Kráľovská sieň 

Zvolenského zámku 

19.12. 2014 „Tu sme začínali...“ koncert bývalých absolventov školy, venovaný 95. výročiu 

zaloţenia školy, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

december, január triedne koncerty všetkých vyučujúcich HO 

22.01. 2015 „Novoročné zvítanie“ novoročný koncert, Kráľovská sieň Zvolenského zámku, 

spoluúčinkujúci hostia programu ţiaci zo ZUŠ Očová 

26.02. 2015 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ  

31.03. 2015 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

11.06. 2015 „Hudobné jubileá“ koncert z diel J. S. Bacha  a G. F. Händla pri príleţitosti 330. 

výročia ich narodenia. Spoluúčinkujú študenti Konzervatória J. L. Bellu a Akadémie 

umení z Banskej Bystrice. Kráľovská sieň Zvolenského zámku 



15.06. 2015 Koncert hudobných skupín ZUŠ Zvolen, Štúdio LDO 

24.06. 2015 „Môj prvý koncert“ záverečný koncert absolventov prípravného štúdia, Koncertná 

sála ZUŠ 

VO 
20.11. 2014 Vernisáţ výstavy k 95. výročiu zaloţenia Hudobnej školy vo Zvolene, 

Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen 

november – december 2014 „Plagát“ výstava plagátov k podujatiam školy za roky 2004 - 2014, 

Krajská kniţnica Ľ. Štúra Zvolen 

apríl, máj 2015 „Jarná výstava“ výstava prác ţiakov VO, galéria ZUŠ 

02.06. 2015 vernisáţ výstavy „Absolventi 2015“ galéria ZUŠ 

jún 2015 „Absolventská výstava“, galéria ZUŠ 

 

 

TO 

25.05.2015 Reprezentačný program ţiakov, Dom kultúry ŢSR  

26.05.2015 Reprezentačný program ţiakov, Dom kultúry ŢSR 

17.06. 2015 Tanečné vystúpenie v Rimavskej Sobote pri príleţitosti otvorenia Súkromnej ZUŠ 

 

LDO 

27.01. 2015 „Kde je Žofia?“5 roč. 

13.03. 2015     „Tajomstvo starého listu“ 3. a 4. roč., štúdio LDO 

16.03. 2015     „Tajomstvo starého listu“ 3.a 4. roč., štúdio LDO 

23.03. 2015 „Tajomstvo starého listu“ predstavenie pre ţiakov I. a III. ZŠ, štúdio LDO 

24.03. 2015 „Kde je Žofia?“ predstavenie pre ţiakov V. a IX. ZŠ, štúdio LDO 

13.04. 2015 „Po láske“ predstavenie venované 95. výročiu školy, II. stupeň, štúdio LDO 

15.04. 2015 „Môj príbeh II.“ 5. roč. premiéra, štúdio LDO 

20.04. 2015 „Môj príbeh II.“ predstavenie pre ţiakov IX. ZŠ, Stará radnica Zvolen 

24.04. 2015 „To nie som ja!“ 7. roč. premiéra, štúdio LDO  

30.04. 2015 „To nie som ja!“ predstavenie pre ţiakov IX. ZŠ, štúdio LDO 

21.05. 2015 „Môj príbeh II.“ predstavenie pre ţiakov IX. ZŠ, štúdio LDO 

03.06. 2015     „Keď gróf rozkáže  čarovať“  predstavenie pre rodičov, štúdio LDO 

08.06. 2015 „Keď gróf rozkáže  čarovať“  predstavenie pre rodičov, štúdio LDO 

17.06. 2015 „Lota sa sťahuje“ 2. roč. 

 

Spolupráca 

 

Materské školy, základné školy – školské kluby, Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici, 

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Stredná umelecká škola Samuela  

Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Krajská kniţnica Ľudovíta Štúra Zvolen, Lesnícke a drevárske 

múzeum Zvolen, Slovenský červený kríţ,  Mestský úrad Zvolen – Odbor školstva, Odbor kultúry 

a rozvoja mesta, ZO OZ PŠaV Zvolen. 

 

Súťaţe 

 

Celoslovenská spevácka súťaţ Stančekova Prievidza: 

Jakub Ulianko  zlaté pásmo  

Rebeka Milanská  strieborné pásmo  

Kristína Šebianová zlaté pásmo  



 

Celoslovenská spevácka súťaţ PinkSong Zvolen: 

Jakub Ulianko  strieborné pásmo 

Rebeka Milanská bronzové pásmo 

Michal Baranec zlaté pásmo 

 

Celoslovenská gitarová súťaţ Prievidza: 

Lucia Čepčeková čestne uznanie 

Martin Chudík čestné uznanie 

 

Celoslovenská violončelová súťaţ Modra: 

Juraj Škoda  zlaté pásmo a cena za interpretáciu skladby  

Jakub Chudík  strieborné pásmo 

 

Celoslovenská sláčiková súťaţ Trnava: 

Šimon Škoda, husle  zlaté pásmo  

 

Medzinárodná súťaţná prehliadka Komárno: 

Šimon Škoda, husle    zlaté pásmo 

Duo: Jakub Chudík, vcl  zlaté pásmo 

Juraj Škoda, vcl   

Trio: Ľudmila Babicová, husle zlaté pásmo 

 Juraj Škoda, vcl 

 Zuzana Herdová, klavír 

 

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

Katarína Rybanová, husle  3. miesto 

Simona Bohovičová, husle 2. miesto 

Šimon Škoda, husle   3. miesto 

Matej Mazúch, husle  1. miesto 

Jakub Chudík, vcl.  2. miesto 

  

Celoslovenská kvalifikačná tanečná súťaţ SHOWTIME 2015 v Leviciach: 

Choreografie: Aká som? 1. miesto     

Čipukre 2. miesto      

Habura  1. miesto     

Mimoriadna cena za choreografiu: Habura 

 

Majstrovstvá Európy vo výrazových tancoch: 

Ţiaci tanečného odboru školy, boli po víťazstve na Otvorenej celoslovenskej kvalifikačnej súťaži 

na majstrovstvá Európy v Leviciach v apríli 2015 vyslaní organizátorom súťaţe na Majstrovstvá 

Európy vo výrazových tancoch do maďarského mesta Balatonfured. Majstrovstvá prebiehali 

v dňoch 25. – 28. júna. Naši ţiaci za sprievodu ľudovej hudby súboru Zornička súťaţili 

v konkurencii niekoľkých stoviek súborov z Rumunska, Bulharska, Maďarska, Česka a Slovenska. 

Svojimi dokonale predvedenými choreografiami, ktoré snímala aj maďarská televízia, očarili porotu 

a všetky tri získali ocenenie. Domov sa vrátili s diplomom za 2. miesto v predvedení autentického 

folklóru v choreografii Čipukre, za 2. miesto v štylizovanom folklóre s tancom Aká som a s 

titulom Majstri Európy, ktorý si vytancovali za choreografiu autentického folklóru Habura. 

S víťaznou choreografiou vystúpili naši ţiaci aj v záverečnom galaprograme. 

 



Zvolenské tanečné pódium:  

Choreografie: Equaalizer Diplom za nápad 

Kolo, kolo... Diplom za image 

 

Interpretačná súťaţ v prednese poézie „Kováčova Bystrica“: 

Lucia Kováčová 2. miesto  

 

Ţiaci školy ocenení primátorom mesta za významné umiestnenia na Celoslovenských 

a medzinárodných súťaţiach 

 

Jakub Ulianko, spev 

Rebeka Milanská, spev 

Michal Baranec, spev 

Kristína Šebianová, spev 

Juraj Škoda, vcl 

Jakub Chudík, vcl 

Ľudmila Babicová, husle 

Šimon Škoda, husle 

 

Ţiaci prijatí na umelecké školy 

 

HO 

Juraj Škoda   Konzervatórium Bratislava, violončelo 

Sylvia Sýkorová  Konzervatórium Banská Bystrica, muzikálový spev 

 

LDO 

Simon Juhász    Konzervatórium Banská Bystrica, muzikálové herectvo 

Filip Záruba    Konzervatórium Banská Bystrica, muzikálové herectvo 

 

TO 

Pavlína Hatiarová  Konzervatórium Banská Bystrica, tanec 

Lucia Velická   Súkromné konzervatórium Liptovský Mikuláš, tanec 

 

VO 

Adam Králik   SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica 

Emma Chamulová  SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica 

Michaela Brodnianska SSUŠ Ţilina, Propagačná grafika 

Leonard Seres   SSUŠ Zvolen, Animovaná tvorba 

Monika Abrahámová  SSOŠ Zvolen, Tvorba nábytku a interiéru 

Vanda Výbohová  VŠVU Bratislava, Architektúra 

Annamária Tomíková  TU Zvolen, Interiérový dizajn 

Terézia Kyseľová  UK Bratislava, Liečebná pedagogika - arteterapia 

Dominika Kancková OTTO VON GUERICKE – UNIVERSITET Magdeburg, Computer 

visualistik 

 

Účasť školy na projektoch: 

 

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

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

školu 



 

Príprava Medzinárodného hudobného festivalu Douzelage – Zvolen 2016 

 

Zájazdy pre ţiakov 

 

LDO 

12. 11. 2014 DJGT Zvolen „Divadlo v kocke“  (5.,7. roč., II. stup.) 

 

TO 

20.01. 2015 Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici (6.,7. roč., II. stup.) 

 

 

V školskom roku 2014/20145 nebola na škole vykonaná ţiadna 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:  361 614 €  

Účelová dotácia:     17 196 €       

Vlastné príjmy:     62 368 € 

Zostatok 2013:     14 345 €  

    

 Výdavky:  

Mzdy, odvody, príplatky, odmeny: 381 721 €  

Prevádzka školy:     50 604 € 

Kapitálové výdavky:     17 196 € - kúpa klavírneho krídla do koncertnej sály 

Zostatok 2014:       6 002 € 

 

Výška mesačných príspevkov na štúdium: 

individuálne vyučovanie    10,00 €  

skupinové vyučovanie      8,00 €  

prípravné štúdium všetky odbory     8,00 €   

rozšírené vyučovanie v HO    13,00 € 

rozšírené vyučovanie v VO, TO, LDO  11,00 € 

 

Z prostriedkov Rodičovského zdruţenia bolo v školskom roku 2014/2015 financované: 

- 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 

- papier, farby, hlina, glazúry pre výtvarný odbor 

- vystúpenia ţiakov tanečného odboru, kroje a kostýmy 

- struny pre gitaristov a orchester 

- rôzny notový material 

 

Silné stránky 

- škola s dlhoročnou tradíciou (95 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, rockovej 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), VŠMU Bratislava, SPŠ Banská Štiavnica 

- 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 školské kluby 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 

- veľmi 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 2014/2015 

 

I. Vyhodnotenie zámeru rozvoja školy vo výchovno-vzdelávacej oblasti  

 

ZUŠ vo Zvolene sa radí medzi najstašie školy na Slovensku. V školskom roku 2014/2015 

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 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 rámci osláv 95. výročia zaloţenia školy sme v 

mesiaci november a december 2014 zorganizovali niekoľko zaujímavých koncertných programov 

so vzácnymi hosťami. 24.11. 2014 to bol program v DJGT J. G. Tajovského “Všetko najlepšie…” 

Hosťami koncertu boli významné osobnosti slovenského intepretačného umenia, prof. Daniel 

Buranovský (klavír), p. Martin Babjak (spev), doc. Eva Cáhová (klavír), Mgr. art. Martin Budinský 

(cimbal),  zástupcovia stredných a vysokých umeleckých škôl Slovenska. 10.12. 2014 sa na 

Zvolenskom zámku konal Koncert učiteľov a ţiakov školy a 19.12. 2014 to bol koncert bývalých 

absolventov, s názvom “Tu sme začínali…”, v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku. Sprievodnými 

podujatiami boli aj tri výstavy ţiackych prác výtvarného odboru. Zintenzívnili sme prácu s 

komornými zoskupeniami a ţiakom sme ponúkli moţnosť autorsky aj interpretačne sa realizovať v 

gitarovom súbore, v sláčikovom orchestri, dţezovej a rockovej kapele.  

 Začali sme organizačne pripravovať Medzinárodný hudobný festival Douzelage – Zvolen 

2016, ktorý sa bude konať 6. – 11. júla 2016. Project bol predloţený na schválenie zriaďovateľovi, 

upresňujú sa podmienky súťaţe s prihlásenými krajinami a rozpracované sú tri ţiadosti na 

pridelenie dotácie – Erazmus plus, VÚC Banskobystrický kraj, Ministrestvo kultúry SR. 

Všetky umelecké aktivity, pedagogické a organizačné zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu a tieţ spolupráca so subjetktami, rozpracované v Akčnom pláne 

Koncepčného zámeru rozvoja školy na rok 2014, sú naplnené. 

  

II. Vyhodnotenie zámeru rozvoja školy v oblasti materiálno-technického zabezpečenia 

 

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia sa nám v školskom roku 2014/15 nepodarilo 

zrealizovať generálnu opravu klavírneho krídla. V druhom polroku kalendárneho roka 2014 sme 

nerealizovali ţiadne mimoriadne opravy, ani rekonštrukcie. 

 

 

Vo Zvolene, 27. októbra 2015                                                         Mgr. Iveta Vitovská  

                              riaditeľka 
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