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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA,  Nádvorná 3366/10, ZVOLEN 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti školy, 

 jej výsledkoch a podmienkach  za školský rok 2015/2016 

 

 

 

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 pri ZUŠ Nádvorná 3366/10, 960 01 Zvolen bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 22.2. a 16.3. 2016. Funkčné obdobie začalo 

dňa 19. apríla 2016.  

 

Členovia rady školy:  Mgr. Ladislav Vojtuš, PhD., pedagóg ZUŠ – predseda 

  Oľga Krúdyová, pedagóg ZUŠ – podpredseda 

  Liliana Husová, zástupca nepedagogických zamestnancov 

  Ing. Lenka Balkovičová, zástupca zriaďovateľa 

  Mgr. Monika Michalcová, zástupca zriaďovateľa 

  PaedDr. Miroslav Gálik, zástupca zriaďovateľa 

  Ing. Zuzana Niščáková, zástupca zriaďovateľa 

  JUDr. Ivana Sirányiová, zástupca rodičov 

  Doc. Michal Wiezik, PhD. zástupca rodičov 

  Mgr. Denisa Barancová, zástupca rodičov 

  Mgr. Lucia Leštáchová, zástupca rodičov 
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Poradné orgány: 

 

Umelecká rada: Mgr. Michal Petrík zástupca riaditeľky – predseda 

 Mgr. Iveta Vitovská riaditeľka 

 Oľga Krúdyová, vedúca hudobného odboru 

 Bc. Ľudmila Tereňová, vedúca tanečného odboru 

 PhDr. Miroslava Mesiariková, vedúca literárno-dramat. odboru 

 Juraj Šufliarský akad. maliar, vedúci výtvarného odboru 

 

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 2015, výkaz Škol 24 - 01:  713 ţiakov  

 

v individuálnom vyučovaní, výkaz Škol 40 – 01:   246 ţiakov 

v skupinovom vyučovaní, výkaz Škol 40 – 01:   421 ţiakov     

 

Počet ţiakov k 30. júnu 2016: 662 ţiakov z toho 243 v individuálnom vyučovaní   

    419 v skupinovom vyučovaní   

  

ZUŠ poskytovala v školskom roku 2015/2016 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  

 

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

 

Tanečný odbor – tanečná príprava, klasický, ľudový, moderný 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 185  TO 124  LDO  49 ţiakov    

neklasifikovaní HO 1 VO 2    LDO 1 ţiak 

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: 29 pedagogických zamestnancov, z toho: 

 

HO 16 PZ na plný pracovný úväzok  

 2 PZ na čiastočný pracovný úväzok 

 1 na dohodu o prac. činnosti  

 

TO 2 PZ na plný pracovný úväzok   

 2 PZ na čiastočný pracovný úväzok 

 2 korepetítori na plný pracovný úväzok  

 

VO   3 PZ na plný pracovný úväzok 

 

LDO   1 PZ na plný pracovný úväzok 

 

Kariérový stupeň: 

a/ začínajúci PZ  0 

b/ samostatní PZ  15 

c/ PZ s 1. atestáciou  8 

d/ PZ s 2. atestáciou  3   

e/ nekvalifikovaní PZ  2 

 

Kariérové pozície: 

a/ vedúci PZ  2 

b/ PZ špecialista – triedny učiteľ 23 

 

Nepedagogickí  zamestnanci: hospodárka 

 školník 

 2 upratovačky 

 

Ocenení PZ: 

 

PhDr. Miroslava Mesiariková - Ďakovný list za aktívnu prácu v oblasti školstva pri príleţitosti 

Dňa učiteľov, udelený primátorkou mesta Zvolen a ZO OZ PŠaV.  

 

 



Vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

Mgr. Júlia Miščíková – MPC  Banská Bystrica – 2. atestácia 

Mgr. Martin Vaculčiak – DPŠ 1. roč.  Hudobná a umelecká academia Jána Albrechta Banská 

Štiavnica 

Pavol Orosz – absolutórium 5. ročník Súkromné konzervatórium PinkHarmony Zvolen 

 

Účasť učiteľov na odborných seminároch a metodických dňoch:  

 

10.02. 2016 Metodický deň pre učiteľov hry na gitare, ZUŠ Prievidza (vyuč. P. Lamper, M. 

Kalmár) 

15.03. 2016 Metodický deň pre učiteľov hry na klavíri, ZUŠ Prievidza (vyuč. I. Vitovská, O. 

Krúdyová, K. Izraelová, L. Stančíková) 

11.04. 2016 Seminár k tvorbe ŠkVP Banská Bystrica (riad. I. Vitovská)  

15.04. 2016  workshop pre učiteľov LDO, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene (vyuč. M. 

Mesiariková) 

03.05. 2016  workshop pre učiteľov LDO, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene (vyuč. M. 

Mesiariková) 

16.05. 2016  workshop pre učiteľov LDO, Stará radnica Zvolen (vyuč. M. Mesiariková) 

17.05. 2016 seminár s p. Belešovou (MŠ SR), odmeňovanie zamestnancov rezortu školstva, 

Banská Bystrica (riad. I. Vitovská) 

17.06. 2016  workshop pre učiteľov LDO, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene (vyuč. M. 

Mesiariková) 

 

AKTIVITY ŠKOLY 

 

Objednané vystúpenia 

 

27.10. 2015 „Úcta k starším“ program ţiakov HO pre Slovenský červený kríţ, Reštaurácia 

Centrum Zvolen 

13.11. 2015 vystúpenie pedagógov HO pre Slovenský červený kríţ, v rámci slávnostného 

odovzdávania bronzovej Jánskeho plakety, Reštaurácia Centrum Zvolen 

16.11. 2015 vernisáţ výstavy v Lesníckom a drevárskom múzeu v spolupráci s VO a HO školy 

19.11. 2015 klavírne vystúpenie Mgr. Z. Herdovej PhD. pri príleţitosti zápisu prezidenta 

Rumunskej a Slovenskej republiky do pamätnej knihy, Kráľovská sieň Zvolenského 

zámku 

01.12. 2015 vernisáţ výstavy „Tri generácie značky Knjazovic“ Banská Bystrica 

09.12. 2015 vernisáţ výstavy v Lesníckom a drevárskom múzeu – flautové duo 

16.12. 2015 „Osobnosť školy“  Rytierska sieň Zvolenského zámku, program predniesli ocenení 

ţiaci – K. Laučíková, M. Krnáč 

22.06. 2016 slávnostné oceňovanie ţiakov za súťaţe a olympiády, Rytierska sieň Zvolenského 

zámku primátorkou mesta 

24.06. 2016 Centrum voľného času - slávnostné oceňovanie ţiakov za súťaţe a olympiády, 

Rytierska sieň Zvolenského zámku 

 

Celoškolské podujatia 

 

10.05. 2016  „Deň otvorených dverí“ 

16.,17.,18.05. 2016 Koncerty pre materské školy (328 zúčastnených detí) 



11.,23.,24.05. 2016 Prijímacie skúšky 

02.,03.,08.06. 2016 Prijímacie skúšky 

 

Podujatia umeleckých odborov 

 

HO 

 

24.11. 2015 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

04.12. 2015 „Musica  sonoro“ koncert učiteľov ZUŠ, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

14.12. 2015 Vianočný interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

18.12. 2015  „Čas radosti, veselosti...“ vianočný koncert Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

20.12. 2015 Vianočný koncert v evanjelickom kostole 

december – január triedne koncerty 

28.01. 2016 „Novoročné zvítanie“ novoročný koncert ţiakov ZUŠ Zvolen a ZUŠ Očová 

25.02. 2016 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

23.03. 2016 „Hudba v nás“, koncert učiteľov ku Dňu učiteľov, Kráľovská sieň Zvolenského 

zámku 

20.04. 2016 „Zlatá struna“ oblastná súťaţ v hre na sláčikových nástrojoch, ZUŠ Zvolen 

27.04. 2016 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 

04.05. 2016 „Absolventský koncert“, Koncertná sála ZUŠ 

20.05. 2016 „Hudobné jubileá“, koncert k 260. výročiu narodenia W. A. Mozarta, Kráľovská 

sieň Zvolenského zámku, v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu a Akadémie 

umení z Banskej Bystrice 

22.06. 2016 „Môj prvý koncert“, koncert absolventov prípravného štúdia, Koncertná sála ZUŠ 

26.06. 2016 vystúpenie ţiakov na podujatí mesta  „Zvolenské nedeľné korzo“ 

máj – jún triedne koncerty 

06. – 11.07. 2016 Medzinárodný hudobný festival Douzelage – Zvolen 2016, 

súťaţná časť a workshopy - Koncertná sála ZUŠ 

galakoncert víťazov - Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

 

VO 

 

16.11. – 31.12. 2015 „Zabudnutá sochárka“ spomienka na sochárku Jarmilu Podzimkovú-

Mráčkovú, spojená s výstavou ţiackych prác ZUŠ,  Lesnícke a drevárske 

múzeum Zvolen 

december 2015 „Vianočná výstava“, školská galéria 

jún – október 2016 výstava absolventských prác 

 

TO 

 

18.12. 2015 „Dobrý pastier sa narodil...“ program na vianočnom koncerte, Kráľovská sieň 

Zvolenského zámku 

01.,02.05. 2016 Reprezentačné záverečné vystúpenie ţiakov v Dome kultúry Podborová 

19.06. 2016 vystúpenie ţiakov na podujatí mesta Zvolen „Zvolenské nedeľné korzo“ 

02.07. 2016 účasť na medzinárodnom folklórnom festivale Východná 2016 

 

LDO – štúdio 

 

08.02. 2016 „Vyvolávači duchov“, predstavenie pre rodičov, 3. roč. 

10.02. 2016 „Kráľovná tanca“ predstavenie pre rodičov, 4. roč. 



12.02. 2016 „Vyvolávači duchov“, predstavenie pre ţiakov 3. ZŠ, 3. roč. 

25.02. 2016 „Kráľovná tanca“ predstavenie pre ţiakov IX. ZŠ, 4. roč. 

14.03. 2016 „Kráľovná tanca“ predstavenie pre ţiakov III. ZŠ, 4. roč. 

19.04. 2016 „Tajomstvo grófa Roháča“ predstavenie pre rodičov, 6. roč. 

13.05. 2016 „Amnézia“ predstavenie pre rodičov, 8. roč. 

19.05. 2016 „Amnézia“ predstavenie pre ţiakov V. a IX. ZŠ, 8. roč. 

23.05. 2016 „Tajomstvo grófa Roháča“ predstavenie pre ţiakov V. a IX. ZŠ, 6. roč. 

27.05. 2016 „Mary a Mária“ predstavenie rodičov, 5. roč. 

30.05. 2016 prezentácia filmu spracovaného ţiakmi LDO na V. ZŠ 

02.06. 2016 „Amnézia“ predstavenie pre ţiakov ZŠ Sliač, Dobrá Niva 

15.06. 2016 „Bojko“ predstavenie pre rodičov, 2. roč. 

16.06. 2016 „Mary a Mária“ predstavenie pre ţiakov I. ZŠ, 5. roč. 

 

Spolupráca so školami a inštitúciami 

 

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 

 

Oblastné kolo súťaţe v hudobnej náuke „Hnúšťanský akord“ – 2. miesto 

 

Celoslovenská gitarová súťaţ v Prievidzi: 

Ferdinand Gombkötö – bronzové pásmo 

 

Celoslovenská spevácka súťaţ Stančekova Prievidza: 

Jakub Uljanko – 3. miesto v zlatom pásme 

 

Celoslovenská spevácka súťaţ PinkSong Zvolen:  

Michal Baranec - bronzové pásmo, Hana Herichová – strieborné pásmo, Kristína Šebianová – 

bronzové pásmo  

 

Celoslovenská súťaţ v hre na sláčikových nástrojoch Schneiderova Trnava:  

Simona Bohovičová – zlaté pásmo 

 

Celoslovenská súťaţ v hre na sláčikových nástrojoch v Brezne:  

Jakub Chudík – zlaté pásmo 

 

„Zlatá struna“ – oblastná súťaţ v hre na sláčikových nástrojoch vo Zvolene:  

Martin Moniš – 3. miesto, Sebastián Kotek – 1. miesto, Katarína Komorášová – 2. miesto, Katarína 

Rybanová – 1. miesto, Michal Chamaj – 3. miesto, Šimon Vician – 2. miesto, Peter Hazlinger – 3. 

miesto, Simona Bohovičová – 1. miesto, komorná hra: sláčikové trio – 3. miesto, sláčikové kvarteto 

– 1. miesto. 

 

 



Interpretačná súťaţ v prednese poézie „Kováčova Bystrica“: 

Jakub Barjak – 2. miesto 

 

Handlovské gitary, gitarová súťaţ – komorná hra, Handlová: 

Gitarové trio 1. miesto:  Ferdinand Gombkötö 

    Eliška Čepčeková 

    Martin Chudík   

 

Ţiaci školy ocenení primátorom mesta „Osobnosť mojej školy“   
 

Katarína Laučíková, flauta 

Matúš Krnáč, flauta 

         

Ţiaci školy ocenení primátorom mesta za významné umiestnenia na Celoslovenských 

a medzinárodných súťaţiach: 

 

Simona Bohovičová, husle  

Jakub Uljanko, spev 

Jakub Chudík, vcl 

Martin Chudík, gitara 

Eliška Čepčeková, gitara 

Ferdinand Gombkötö,gitara 

 

Ţiaci prijatí na umelecké školy 

 

LDO 

 

Katarína Veselá Súkromné konzervatórium v Nitre, odbor herectvo 

Miroslava Mázorová  Súkromné konzervatórium v Nitre, odbor herectvo 

 

VO 

 

Anna Najum  SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica 

Renáta Ronecová SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica 

 

TO 

 

Tereza Sladkovská Tanečné Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici 

 

Účasť školy na projektoch: 

 

Medzinárodný hudobný festival Douzelage Zvolen 2016 

 

Zájazdy pre ţiakov 

 

TO 

 

02.11. 2015 Účasť ţiakov PŠ a 1. roč. na predstavení v Štúdiu tanca v Banskej Bystrici  

21.01. 2016 Účasť ţiakov 6. – 8. ročníka na DOD Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici 

03.05. 2016 Účasť ţiakov 6. – 8. roč. a II. st.na predstavení v Štúdiu tanca v Banskej Bystrici  



19.05. 2016 Účasť ţiakov triedy bicích nástrojov na recitaly M. Smutného, Konzervatórium J. L. 

Bellu v Banskej Bystrici 

 

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 

 

výtvarný odbor 3 ateliéry s kabinetmi 

grafická dielňa 

učebňa počítačovej grafiky 

modelovňa s keramickou pecou 

 2 sklady 

 

tanečný odbor 3 tanečné sály  

 2 kabinety 

krojáreň 

ţiacke šatne 

 

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  

Príloha č. 1 Správa o hospodárení za rok 2015 

 

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 2015/2016 financované: 

- prenájmy koncertnej sály na zvolenskom zámku,  

- súťaţe a s nimi spojené výdavky na cestovné a ubytovanie 

- papier, farby, hlina, glazúry a iné potreby pre výtvarný odbor 

- kroje a kostýmy výtvarného odboru 



- struny pre gitarový a sláčikový orchester 

- rôzny notový material 

- gitara, elektrický klavír, flauta, klarinet, kombo a kufor na gitaru  

 

SWOT analýza 

 

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  

- vysoké pracovné nasadenie členov umeleckej rady a vedenia školy 

- existencia sláčikového a gitarového orchestra a rockovej kapely 

- 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, Slovenský 

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, 

náborové 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 

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

opravy) 

- zastaralá výpočtová technika (pomalé a nevýkonné počítače) 

- nedostatok moţností finančne ohodnotiť úspechy a nadštandardné aktivity zamestnancov 

 

Príleţitosti 

- získavanie finančných prostriedkov z grantov, od sponzorov a 2 % z daní 

- zvýšenie rozpočtu školy zriaďovateľom 



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

- zabezpečenie modernizácie a doplnenie zariadenia školy 

- inštalácia klimatizácie do štúdia LDO   

- vybavenie TO video a audio technikou na prehrávanie záznamov z koncertov a vystúpení 

- vybavenie VO scanerom a počítačom pre skvalitnenie výučby  pc grafiky, LCD alebo LED 

televízorom 

- 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 2015/2016 

 

I. Vyhodnotenie zámeru rozvoja školy vo výchovno-vzdelávacej oblasti  

 

ZUŠ vo Zvolene je najstaršou školou umeleckého typu na Slovensku. V školskom roku 

2015/2016 sme ponúkli svoj vzdelávací program ţiakom materských, základných a stredných škôl, 

od 5 do 25 rokov. Napriek existencii piatich súkromných zuš v meste Zvolen, sme nezaznamenali 

pokles stavu ţiakov, ten sa pohybuje  uţ niekoľko rokov nad 700 detí.  

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

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

Vypracovali sme nový školský vzdelávací program pre celý prvý stupeň základného štúdia 

vo všetkých umeleckých odboroch (1. – 8. ročník) 

Nadviazali sme na osvedčené projekty a podujatia všetkých umeleckých odborov, ktoré 

pripravujeme a organizujeme kaţdoročne s úspechom a dobrým ohlasom.  

V hudobnom odbore sme zintenzívnili sme prácu s komornými zoskupeniami a ţiakom sme 

ponúkli moţnosť interpretačne sa realizovať v triách, kvartetách, v gitarovom súbore, v sláčikovom 

orchestri, rockovej kapele.  

Mimoriadne talentovanej ţiačke, Simone Bohovičovej, sme umoţnili študovať formou 

rozšíreného štúdia. 

V dňoch 6. – 11. júla 2016 sa v našej škole konal 2. ročník súťaţného hudobného festivalu 

Douzelage – Zvolen 2016, s medzinárodnou účasťou členských miest európskej druţobnej 

organizácie Douzelage. 

Cieľom podujatia bolo spojiť mladých ľudí prostredníctvom aktívnej interpretačnej činnosti 

v oblasti klasického hudobného umenia. Porovnať si navzájom svoje umelecké a interpretačné 



schopnosti. Pripraviť pútavé a tvorivé podujatie, získať nových priateľov, ktorí venujú svoj voľný 

čas takej ušľachtilej činnosti akou je štúdium hudby a hry na nástroji.  

Podujatie bolo prínosné aj pre našich pedagógov, ktorí si  v rámci workshopov vymenili so 

zahraničnými učiteľmi svoje pedagogické, didaktické i interpretačné skúsenosti.  

Nemenej dôleţitým cieľom bolo nadviazať na 1. ročník festivalu, ktorý sa konal 

v anglickom meste Sherborne v júli roku 2014, odkiaľ si práve náš ţiak priniesol titul absolútneho 

laureáta.  

Festivalu sa zúčastnilo 27 zahraničných účastníkov z krajín: Anglicko, Francúzsko, 

Lotyšsko a Maďarsko. Spolu s 9 účastníkmi našej ZUŠ počas štyroch dní pod vedením našich 

pedagógov nacvičovali v rôznych komorných zoskupeniach (dychové, sláčikové, spevácke 

a klavírne duá, triá, kvartetá a kvintetá, orchester) vybrané hudobné skladby, s cieľom predviesť ich 

na záverečnom koncerte. 

V sobotu 9.7. sa po celý deň konala súťaţ v nástrojových sekciách: hra na klavíri, hra na 

dychových drevených nástrojoch, dychových plechových nástrojoch, hra na sláčikových nástrojoch 

a súťaţ v speve. Víťazi jednotlivých nástrojových skupín sa predstavili na slávnostnom 

galakoncerte víťazov v nedeľu 10.7. v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku, kde bol za účasti 

odbornej poroty v zloţení: primátorka mesta Zvolen ing. Lenka Balkovičová, riaditeľ Konzervatória 

J. L. Bellu v Banskej Bystrici Mgr. Tibor Sedlický, riaditeľka Súkromného konzervatória 

PinkHarmony Academy PaedDr. Ingrid Pinková, Art.D., riaditeľka ZUŠ Nádvorná Zvolen Mgr. 

Iveta Vitovská, Timothy Roberts - učiteľ hudby Sherborne Anglicko a Istvan Matrai – zástupca 

Douzelage Koszeg Maďarsko, vyhlásený laureát festivalu. Stal sa ním 14 – ročný Rémi Welmane – 

hra na trubke, z Francúzskeho mesta Granville. 

Okrem organizácie samotnej súťaţe a spoločných nácvikov sme sa snaţili pripraviť pre 

našich zahraničných hostí zaujímavý program, ukázať im prírodné krásy okolia Zvolena a tieţ 

ľudovú kultúru a tradície.  

S finančnou podporou mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a spoločností 

Slovenská sporiteľňa Bratislava a.s. a V.I.S. import-export s r. o. Ing. František Šimák, sa nám 

podarilo pripraviť veľmi zaujímavé, tvorivé a umelecky bohaté podujatie, s obrovským prínosom 

nielen pre ţiakov a pedagógov našej školy, ale aj pre verejnosť, čoho dôkazom bola mimoriadne 

veľká účasť divákov na záverečnom koncerte. 

 

II. Vyhodnotenie zámeru rozvoja školy v personálnej oblasti  

 

 Vedenie školy podporuje účasť pedagógov na odborných seminároch, workshopoch, a 

metodických dňoch. Umoţňuje zamestnancom zvyšovať svoju odbornosť formou kontinuálneho 

vzdelávania a tieţ podporuje pedagógov v štúdiu pre doplnenie si svojej pedagogickej spôsobilosti. 

Významným faktorom pre kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu je stabilizovaný počet 

zamestnancov so stabilizovaným pedagogickým úväzkom. 

  

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

 

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia sa nám v školskom roku 2015/16 podarilo 

prerobiť sklad materiálu a pomôcok na klavírnu triedu (č. 73), vybavili sme koncertnú sálu novými 

stoličkami, v štúdiu literárno-dramatického odboru sme vybudovali nové hľadisko so sedadlami. 



Pre potreby orchestra sme z nazbieranej sumy 2% z daní kúpili nové hudobné nástroje – klarinet, 

zobcovú flautu, gitaru, kombo a elektrický klavír.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Zvolene, 5. októbra 2016                                                        Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka 
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