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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA,  Nádvorná 3366/10, ZVOLEN 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

 jej výsledkocha podmienkach  za školský rok 2018/2019 

 

 

 

Názov:  Základná umelecká škola 

Adresaškoly:   Nádvorná 3366/10, 960 01  Zvolen 

  www.zuszvolen.sk 

Tel.:  045/533 46 81, 0911 897 807 

e-mail:  riaditel@zuszvolen.sk 

Zriaďovateľ:  Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen 

 

Riaditeľka školy:  Mgr. Iveta Vitovská 

Zástupca riaditeľky:   Mgr. Michal Petrík 

  PaedDr. Lenka Stančíková 

 

Poradné orgány: 

 

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 na obdobie 4 rokov. 

 

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, (po zmene Ing. Michal Hybský) 

zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Zuzana Niščáková, zástupca zriaďovateľa 

 JUDr. Ivana Sirányiová, zástupca rodičov 

 Ing. Gustáv Krnáč, zástupca rodičov 

 Mgr. Denisa Barancová, zástupca rodičov 

 Mgr. Lucia Leštáchová, zástupca rodičov   
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V školskom roku 2018/19 boli na štyroch zasadnutiach rady prerokované nasledovné 

záleţitosti: 

 

03.10. 2018 

- Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018/19 

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

roku 2017/18 

- Školský vzdelávací program pre 3. ročník II. stupňa a ŠPD 

- informácie riaditeľky školy o pripravovaných podujatiach k 100. výročiu zaloţenia školy 

- riešenie pedagogického úväzku vyučujúcej D. Kleščovej na základe sťaţnosti p. Klešča 

 

14.06. 2019 

- informácie o blíţiacich sa voľbách riaditeľa školy 

- príprava volieb, stanovenie kritérií 

- oznámenie o počte kandidátov 

 

16.05. 2019 

- privítanie nového člena menovaného zriaďovateľom – p. M. Hybského 

- poďakovanie za prácu v rade školy p. M. Gálikovi 

- informácie riaditeľky školy o pripravovaných podujatiach k 100. výročiu zaloţenia školy 

- informácie riaditeľky školy o ţiadostiach o dotácie k výročiu školy 

- návrh rady školy za člena do mestskej rady prijala p. L. Leštáchová 

- informácia riaditeľky o  úväzku p. D. Kleščovej – do ZUŠ doručená ţiadosť rodiča o zmenu  

učiteľa, ďalší dvaja rodičia zvaţujú taktieţ prestup.  

 

25.06. 2019 

- voľby riaditeľa školy 

- volieb sa zúčastnili dvaja kandidáti 

- výsledok volieb: na obdobie rokov 2019 – 2024 bola zvolená p. Iveta Vitovská 

   

Umelecká rada je poradným orgánom riaditeľa. Tvoria ju vedúci jednotlivých umeleckých 

odborov, riaditeľka školy a jej zástupcovia. Schádzajú sa  najmenej štyrikrát v roku. 

V prípade potreby bývajú na zasadnutia Umeleckej rady prizývaní vedúci predmetových 

komisií. Umelecká rada predkladá návrhy a podnety na realizáciu umeleckých aktivít, 

koncertov, vystúpení, výstav, súťaţí a prehliadok. Vyjadruje sa k závaţným koncepčným 

zámerom školy. Predkladá odporúčania, námety a návrhy na skvalitňovanie umeleckej 

a organizačnej práce. 

 

Členovia umeleckej rady: PaedDr. Lenka Stančíková, zástupkyňa riaditeľky - predseda 

 Mgr. Michal Petrík, štatutárny zástupca riaditeľky 

 Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka 

 Mgr.art. Soňa Sýkorová Moumani, vedúca tanečného odboru 

 PhDr. Miroslava Mesiariková, vedúca literárno-dramat. odboru 

 PaedDr. Tatiana Harachová, vedúca výtvarného odboru 



Umeleckú radu zvolala jej predsedníčka v školskom roku 2018/19 trikrát. Na zasadnutiach 

boli prerokované nasledovné témy: 

- pracovný harmonogram na školský rok 

- návrhy na exkurzie, koncerty a podujatia 

- námety na pripravované podujatia k 100. výročiu zaloţenia školy 

- úpravy  a opravy publikácie 100 rokov Základnej umeleckej školy vo Zvolene 

- zoznam významných absolventov školy 

- vybavenie odborov novými učebnými pomôckami 

- celoslovenské súťaţe – návrhy na účasť ţiakov 

- práca s novým programom izuš 

- plánované a skutočné počty ţiakov na základe prijímacích skúšok 

- zaloţenie novej husľovej triedy s polovičným pedagogickým úväzkom 

 

Pedagogická rada navrhuje, prerokúva a pripravuje kompetentné návrhy na rozhodnutia pre 

riaditeľa školy. Navrhuje opatrenia na zlepšenie práce v škole, vyjadruje sa k hodnotiacim 

správam, k Informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu, Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej 

výsledkoch a podmienkach, Školskému vzdelávaciemu programu, prerokúva Plán práce 

a hodnotí jeho plnenie. Rokuje o organizácii školského roka a o školskom poriadku. Jej 

členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. Rokovanie PR vedie riaditeľka školy a zodpovedá 

za jej činnosť. Zvoláva ju podľa potreby, dva aţ trikrát za polrok. 

 

Predmetové komisie plnia riadiacu, kontrolnú, hodnotiacu a vzdelávaciu funkciu. Ich 

náplňou je usmerňovať prácu učiteľov, prijímať optarenia na jej zlepšenie, tvorba 

metodických materiálov, koordinácia projektovej činnosti, dodrţiavať criteria hodnotenia, 

hospitačná činnosť, spolupráca s vedením školy, analýza kvality výchovy a vzdelávania, 

tvorba ŠkVP, osvojovanie najnovších poznatkov z metodiky a didaktiky,  stanoviť criteria ku 

komisionálnym skúškam a výberovým prehrávkam, pripravovať podklady k hodnoteniu, a 

pod. 

 

HO klávesové nástroje predseda: Mgr. Zuzana Herdová, PhD. 

 (klavír, akordeón, hudobná náuka) 

 

 sláčikové nástroje predseda: Mgr. Michal Petrík 

 (husle, violončelo) 

 

 dychové nástroje predseda: Mgr. Katarína Švoliková 

 (zobc. flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trubka) 

 

 strunové, bicie nástroje predseda: Pavol Lamper 

 (gitara, bicie) 

  

 spev       predseda: Mgr. art. Silvia Kotková 

 



TO predseda: Mgr. art. Soňa Sýkorová Moumani 

       

VO predseda: PaedDr. Tatiana Harachová 

 

 

Počet ţiakov k 15. septembru 2018 Výkaz Škol 24-01:  762 ţiakov 

 

hudobný odbor      277 ţiakov 

skupinové odbory spolu      485 ţiakov  

      

z toho: tanečný odbor   215 ţiakov 

 výtvarný odbor   221 ţiakov  

 lit.-dramatický odbor    49 ţiakov 

 

Počet ţiakov k 15. septembru 2018 Výkaz Škol40-01:  704 ţiakov 

 

hudobný odbor      274 ţiakov  

skupinové odbory spolu      430 ţiakov 

 

Počet ţiakov k 30. júnu 2019:      710 ţiakov 

 

hudobný odbor      271 ţiakov 

skupinové odbory spolu      439 ţiakov 

 

Údaje o prijímacom konaní do ZUŠ, Nádvorná 3366/10 vo Zvolene 

 

Na štúdium v školskom roku 2018/2019 sa v termíne prijímacích skúšok 4. a 5. júna 2018 

prihlásilo 124 uchádzačov. Podmienky prijímacích skúšok splnilo 101 uchádzačov.  

 

Prehľad o uchádzačoch o štúdium podľa jednotlivých odborov  

odbor  počet prihlásených uchádzačov počet  úspešných uchádzačov 

Hudobný odbor   

 

spolu 44 

 23 do prípravného štúdia 

  9 do ročníkov 

 spolu 32  

Literárno-dramatický odbor spolu 7 spolu  7 do ročníkov 

Tanečný odbor   

 

spolu 44 

 25 do prípravného štúdia  

 10 do ročníkov 

 spolu 35 

 

Výtvarný odbor   

 

spolu 29 

 6 do prípravného štúdia 

 21 do ročníkov 

 spolu 27 

Spolu: 124 101 



Najväčší záujem nových uchádzačov v hudobnom odbore bol o štúdium: 

hra na klavíri   13 záujemcov 

hra na husliach 10  

hra na flaute  7 

hra na gitare  6 

spev   5 

hra na akordeón 2 

hra na bicie nástroje 1 

 

V termíne dodatočných prijímacích skúšok 6.9. 2018 prihlásilo 68 uchádzačov. Podmienky 

prijímacích skúšok splnilo  65 uchádzačov, ktorí boli doplnení do uţ rozvrhom stanovených 

skupín a oddelení. 

 

Prehľad o uchádzačoch o štúdium podľa jednotlivých odborov  

odbor  počet prihlásených uchádzačov počet  úspešných uchádzačov 

Hudobný odbor  

 

spolu 15 

 8 do prípravného štúdia 

 5 do ročníkov 

spolu 13 

Literárno-dramatický odbor spolu 4 spolu 4 do ročníkov 

Tanečný odbor   

 

spolu 23  

 

14 do prípravného štúdia  

 8 do ročníkov 

 spolu 22 

Výtvarný odbor  

 

spolu 26 

 2 do prípravného štúdia 

 24 do ročníkov 

spolu 26 

Spolu: 68 65 

 

Dopĺňali sa počty ţiakov v hudobnom odbore na tieto predmety: 

hra na klavíri   3 

hra na husliach 6 

hra na gitare  2 

hra na akordeóne 1 

hra na bicie nástroje 1 

 

 

ZUŠ poskytovala v školskom roku 2018/2019 umelecké zdelávanie v nasledujúcich 

odboroch so študijným zameraním: 

 

Hudobný odbor – hra na klavíri, akordeóne, husliach, violončele, zobcovej flaute, drevených 

dychových nástrojoch, plechových dychových nástrojoch, gitare, bicích nástrojoch, spev 

 

Výtvarný odbor – kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti a práca s 

materiálom, pc grafika 



 

Tanečný odbor – tanečná príprava, tanečná prax, klasický, ľudový, moderný a kreatívny 

tanec 

 

Literárno-dramatickýodbor – dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, 

práca v súbore 

 

 

V koncoročnej klasifikácii podľa celkového prospechu: 

 

prospelo s vyznamenaním: HO 190 TO 120  VO 196  LDO 48 ţiakov 

 

prospelo HO  49 TO 9  

 

neklasifikovaní HO  1 TO 1 

    

Ţiaci prípravného štúdia nie sú klasifikovaní, dostanú potvrdenie o absolvovaní 

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

 

HO – 32 ţiakov v PŠ, VO –  5 ţiakov v  PŠ, TO – 61 ţiakov v PŠ 

 

 

Zamestnanci školy:  30 pedagogických zamestnancov, z toho: 

 

HO  16 PZ na plný pracovný úväzok  

      5 PZ načiastočný pracovný úväzok 

   

TO     1 PZ na plný pracovný úväzok  

     2 PZ načiastočný pracovný úväzok 

     1 korepetítor na plný pracovný úväzok  

     1 korepetítor na čiastočný pracovný úväzok 

 

VO     3 PZ na plný pracovný úväzok 

 

LDO     1 PZ na plný pracovný úväzok 

 

Kariérovýstupeň: 

a/ začínajúci   3 PZ 

b/ samostatní                              14 PZ 

c/ s 1. atestáciou  9 PZ 

d/ s 2. atestáciou  3 PZ   

e/ nekvalifikovaní   1 PZ 

 

 



Kariérovépozície: 

a/ vedúci   3 PZ 

b/ špecialista – triedny učiteľ      28 PZ 

- uvádzajúci   3 PZ 

- vedúci PK  6 PZ 

 

Nepedagogickí zamestnanci:  hospodárka 

  školník 

  2 upratovačky – všetci na plný pracovný úväzok 

 

 

Ocenenie PZ: 

 

Ďakovný list za aktívnu prácu v oblasti školstva pri príleţitosti Dňa učiteľov, udelený 

primátorkou mesta Zvolen a ZO OZ PŠaV učiteľovi Ladislavovi Vojtušovi za vynikajúce 

pedagogické výsledky. Jeho ţiaci prinášajú významné ocenenia z celoslovenských 

i medzinárodných výtvarných súťaţí a sú stálymi vystavovateľmi veľmi kreatívnych 

a netradičných výtvarných a modelárskych prác.  

 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

Mgr. IvetaVitovská funkčné inovačné vzdelávania vedúcich PZ 

Mgr. Michal Petrík funkčné inovačné vzdelávania vedúcich PZ 

Katarína Kasanová bakalárske štúdium Akadémia umení Banská Bystrica, klavír 

Kateryna Popovych bakalárske štúdium Akadémia umení Banská Bystrica, husle 

Mgr. Michal Baláţ pedagogika klasického tanca VŠMU Bratislava 

Mgr. art. Soňa Sýkorová Moumani pedagogika ľudového tanca VŠMU Bratislava 

 

 

Účasť učiteľov na odborných seminároch a metodických dňoch:  

  

18.10. 2018 Prednáška a gitarové kurzy s pedagógom Mgr. art. Milošom Tomašovičom, 

PhD., ZUŠ Ladisava Stančeka Prievidza (P. Lamper, P. Orosz, M. Kalmár) 

 

20.11. 2018 „Nádej baletu“ medzinárodná baletná súťaţ konzervatoristov (M. Baláţ) 

 

29.11. 2018 Ukončenie funkčného inovačného vzdelávania pre vedúcich PZ – UK 

Bratislava (I. Vitovská, M. Petrík) 

 

november 2018 Cs prehliadka detských prác - Výtvarný salón 2018, Symbia Zvolen 

(účasť v porote T. Harachová, J. Šufliarský) 

 



07.02. 2019 Metodický deň pre gitaristov vo Veľkom Krtíši (P. Lamper, P. Orosz, M. 

Kalmár) 

 

12.02. 2019 Workshop, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene (M. Mesiariková) 

 

Február 2019 Výtvarné spektrum  - amatérska tvorba tvorba, Podpolianske osvetové 

stredisko (účasť v porote T. Harachová, J. Šufliarský) 

 

12.03. 2019    Celoslovenský snem riaditeľov ZUŠ AZUŠ SR, Banská Bystrica (M. Petrík) 

 

 

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY 

 

Objednané vystúpenia organizáciami 

 

13.09. 2018 vystúpenie sláčikového kvarteta na výstave Dedičstvo Karola Veľkého, 

Rytierska sieň Zvolenského zámku 

16.10. 2018 vystúpenie učiteľov hudobného odboru na derniére výstavy 100 rokov - 100 

lesníckych artefaktov, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen 

17.10. 2018 vystúpenie ţiakov tanečného odboru na podujatí Úcta k starším, reštaurácia 

Centrum Zvolen 

19.02. 2019  vystúpenie ţiakov hudobného odboru v Lesníckom a drevárskom múzeu vo 

Zvolene, pri príleţitosti krstu knihy 

12.03. 2019 vystúpenie ţiakov tanečného odboru pre Ozbrojené sily SR 

13.03. 2019 vystúpenie ţiakov hudobného odboru pri príleţitosti oceňovania športovcov 

mesta Zvolen 

29.05. 2019 výchovný koncert pre ţiakov III. ZŠ vo Zvolene 

21.06. 2019 vystúpenie ţiakov hudobného odboru a pedagóga M. Vaculčiaka na oceňovaní 

jubilantov, Rytierska sieň Zvolenskom zámku  

27.06. 2019 vystúpenie ţiakov hudobného odboru na oceňovaní ţiakov primátorkou mesta, 

Rytierska sieň Zvolenskom zámku 

 

Celoškolské podujatia 

 

06.09. 2018 dodatočné prijímacie skúšky 

20, 21.05. 2019 výchovné koncerty pre MŠ 

25.05. 2019 program na podujatí Dni mesta Zvolen 2019 

30.05. 2019 „Deň otvorených dverí“ 

03.,04.06. 2019      prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 

 

Podujatia umeleckých odborov 

 

Hudobný odbor 

24.10. 2018 Interný koncert, Koncertná sála ZUŠ 



16.12. 2018 Adventný koncert, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

22.12. 2018 Vianočný koncert, Evanjelický kostol sv. Trojice 

27.03. 2019 „Hudba v nás“ učiteľský koncert, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

11.04. 2019 „Hudobné jubileá“ koncert jubilujúcich skladateľov, Kráľovská sieň 

Zvolenského zámku 

07.05. 2019 Absolventský koncert, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

15.05. 2019 Absolventský koncert, Kráľovská sieň Zvolenského zámku 

18.06. 2019 „Môj prvý koncert“, koncert ţiakov prípravného štúdia, Koncertná sála ZUŠ 

 

Výtvarný odbor 

Január 2019 Vianočná výstava, galéria ZUŠ 

Marec 2019 Plagáty – výstava, Krajská kniţnica Ľ. Štúra / 100 rokov ZUŠ 

Apríl 2019 Výroba veľkonočných vajec - výzdoba na Námestí SNP vo Zvolene 

Máj 2019 Farebné variácie, galéria ZUŠ / 100 rokov ZUŠ 

Máj 2019 100 rokov ZUŠ, Krajská kniţnica Ľ. Štúra 

Máj 2019 Dni mesta - inštalácia písmena V, Námestie SNP 

Jún 2019 Absolvenstká výstava, galéria ZUŠ 

 

Tanečný odbor 

28. – 31.01. 2018 Otvorené hodiny ţiakov PŠ, 1., 2. ročník 

23.,24.05. 2019      Záverečné tanečné vystúpenie, DK Podborová 

 

Literárno-dramatický odbor 

21.12. 2018 „Mery a Mária“ 7. roč. 

22.03. 2019 „Skúška“ 6. roč. 

03.04. 2019 „Tajomstvo grófa Roháča“ vystúpenie pre ţiakov III. ZŠ  

10.04. 2019 „Tajomstvo grófa Roháča“ 5. roč. 

12.04. 2019 „Tajomstvo grófa Roháča“ 5. roč. 

25.04. 2019 „Skúška“ vystúpenie pre V. ZŠ a Špeciálnu školu 

29.04. 2019 „Tajomstvo grófa Roháča“ vystúpenie pre IX. ZŠ 

04.06. 2019 „Tvár lásky“ absolventské predstavenie, predpremiéra 

05.06. 2019 „Tvár lásky“ absolventské predstavenie, premiéra 

06.06. 2019 „Bojko“ 3. roč. 

 

 

Spolupráca so školami a inštitúciami 

 

Materské školy, Základné školy, Základné umelecké školy Detva, Hriňová, Očová, Sliač, 

PinkHarmony, Stredná umelecká škola Samuela  Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Krajská 

kniţnica Ľudovíta Štúra Zvolen, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, Podpolianske 

osvetové stredisko Zvolen, SNG – zámok Zvolen, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, DFS 

Zornička, Mestský úrad Zvolen – Odbor školstva, Odbor kultúry a rozvoja mesta, ZO OZ 

PŠaV Zvolen, Konzervatórium J. L. Bellu Zvolen, Akadémia umení Zvolen, UMB FA VV 

Banská Bystrica, Banská Štiavnica – Festival peknej hudby, Symbia Zvolen 



Súťaţe 

 

Hudobný odbor 

 

13.11. 2018 Cs. klarinetová súťaţ Bojnice 

Juraj Bublinec - 1. miesto v zlatom pásme (vyuč. M. Černák) 

 

23.11. 2018 Hnúšťanský akord, Zvolen 

1. miesto B kategória (vyuč. J. Miščíková) 

 

24.11. 2018 Medzinárodná súťaţ „Prešporský Paganini“ Bratislava 

  Nela Kleščová - diplom za účasť (vyuč. D. Kleščová) 

               Simona Bohovičová - 2 miesto (vyuč. M. Petrík) 

 

29.11. 2018 Cs. gitarová súťaţ Prievidza 

   Jana Markechová - zlaté pásmo (vyuč. P. Lamper) 

                       Katarína Kamenská - strieborné pásmo  

A Pavlík - strieborné pásmo (vyuč. M. Kalmár) 

                     Marek Krajčí - zlaté pásmo (vyuč. P. Orosz) 

 

29.11. 2018 Cs. súťaţ „Violončelová jeseň“ Modra 

   Lukáš Kachnič - strieborné pásmo (vyuč. J. Miščíková) 

 

12.02. 2019 Celoslovenská gitarová súťaţ Bojnice 

   Katarína Kamenská - strieborné pásmo (vyuč. M. Kalmár) 

             Marek Krajčí - strieborné pásmo (vyuč. P. Orosz) 

 

15.02. 2019 „Stančekova Prievidza“– cs. spevácka súťaţ 

             Adela Štiasná, R. Veľký - strieborné pásmo  

             Simona Čábyová - 3. miesto v zlatom pásme (vyuč. V. Ciprichová/ 

             Lucia Filkorová - zlaté pásmo (vyuč. S. Kotková) 

 

20.02. 2019 Hnúšťanský akord, krajské kolo Hriňová - 3. miesto 

 

03.04. 2019     Zlatá struna Zvolen 

             Maxim Klešč – zlaté pásmo 

             Nela Kleščová - zlaté pásmo  

             Katarína Komorášová - zlaté pásmo (vyuč. D. Kleščová) 

               

Ján Šupina - zlaté pásmo, cena poroty  

              Vincent Staviščák - strieborné pásmo (vyuč. J. Miščíková) 

               

Lucia Ujházyová - strieborné pásmo  

              Sebastián Kotek - zlaté pásmo (vyuč. M. Petrík) 



05.04. 2019    Husľová súťaţ Rudolfa Országa v Kremnici 

              Nela Kleščová - zlaté pásmo  

              Katarína Komorášová - bronzové pásmo (vyuč. D. Kleščová) 

              Simona Bohovičová - strieborné pásmo (vyuč. M. Petrík) 

 

12.04. 2019     „Schneiderova Trnava“ celoslovenská sláčiková súťaţ 

              Simona Bohovičová - zlaté pásmo (vyuč. M. Petrík) 

 

26.04. 2019    „Pinksong“ cs. spevácka súťaţ Zvolen 

              Simona Čábyová - zlaté pásmo (vyuč. V. Ciprichová) 

        Lucia Filkorová - zlaté pásmo (vyuč. S. Kotková) 

 

03.05. 2019 „Mladé talenty“ cs. súťaţ Dolný Kubín 

             Lukáš Kachnič - platinové pásmo (vyuč. J. Miščíková) 

 

07.05. 2019     „Banskoštiavnické kladivká“ cs. klavírna súťaţ 

              Alexandra Olexová, Katarína Turisová - bronzové pásmo (vyuč. Z. Herdová) 

              Michaela Tučeková - bronzové pásmo (vyuč. I. Zinchenko) 

 

16.05. 2019    Rajecká hudobná jar medz. interpretačná súťaţ 

             Ján Šupina - 5. miesto (vyuč. J. Miščíková) 

 

23.05. 2019    „Piano v modernom rytme“ cs. klavírna súťaţ Bojnice 

Anderj Toncar a Michaela Tučeková - 2. miesto v zlatom pásme (vyuč. I. 

Zinchenko) 

 

24.05. 2019    Detvianska zlatá struna, cs. sláčiková súťaţ 

              Vincent Staviščák - bronzové pásmo 

               Lukáš Kachnič - zlaté pásmo (vyuč. J. Miščíková) 

Sebastián Kotek - zlaté pásmo a Cena za interpretáciu povinnej skladby J. S. 

Bacha (vyuč. M. Petrík) 

 

24.05. 2019     Medzinárodná husľová súťaţ Júliusa Beliczayho Komárno 

              Nela Kleščová - strieborné pásmo (vyuč. D. Kleščová) 

 

Literárno-dramatický odbor 

 

27.03. 2019 Kováčova Bystrica interpretačná súťaţ 

Simona Haláková – 2. miesto (vyuč. M. Mesiariková) 

 

Výtvarný odbor 

 

21. Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeţe Poľsko 

Daniela Beláková - 2. miesto (vyuč. T. Harachová - cena za kolekciu) 



Tanečný odbor 

  

04.04. 2019 Zvolenské tanečné pódium  

zlaté pásmo 

strieborné pásmo 

 

16.04. 2019 Festival tanca Ţiar nad Hronom 

strieborné pásmo (vyuč. F. Borecký) 

 

 

Ţiaci školy ocenení primátorkou mesta Zvolen „Osobnosť mojej školy“ 

 

Za mimoriadne študijné výsledky boli na ocenenie „Osobnosť mojej školy“ navrhnutí ţiaci: 

Simona Bohovičová a Juraj Bublinec. 

 

 

Ţiaci prijatí na umelecké školy 

 

Hudobný odbor 

 

Simona Bohovičová Konzervatórium v Bratislave (M. Petrík)  

Nikola Nosáľová Súkromná pedagogická škola (S. Kotková) 

 

Tanečný odbor 

 

Martina Oravcová Súkromné tanečné konzervatórium Nitra (S. Sýkorová 

Moumani) 

Výtvarný odbor 

 

Miroslav Chromek AU Banská Bystrica sochárstvo 

Samuel Uhrín    SŠUV Kremnica umelecké kováčstvo  

Simona Košíková   SSUŠ Zvolen výstavníctvo (J. Šufliarský) 

 

Lucia Belková   ČVUT Praha architektúra (vyuč. T. Harachová) 

 

Dávid Botoš     SSUŠ Zvolen propagačné výtvarníctvo 

Veronika Soročková    SSUŠ Zvolen animácia (L. Vojtuš) 

 

Literárno-dramatický odbor 

 

Aleš Dendiš   Konzervatórium J.L. Bellu Banská Bystrica  

Zuzana Babiaková  Stredná pedagogická škola Ţiar nad Hronom  

Veronika Lajstríková  Stredná pedagogická škola Turčianske Teplice (M. Mesiariková) 

 



Priestorové a materiálne podmienky školy 

 

Škola sídli v priestoroch bývalých Jegorovových kasární na Nádvornej ulici 10, kde obýva 

dve poschodia a medziposchodie. 

 

hudobný odbor koncertná sála 

19 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  javiskovéštúdio 

učebňa 

kabinet 

 

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

miestnosť pre upratovačky a školníka 

 

 

Kontroly vykonané v školskom roku 2018/2019 

 

31. januára 2018 Kontrola plnenia povinností subjektu verejnej správy vyplývajúcich zo 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, hlavný kontrolór mesta 

Zvolen. 

 

 

Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti  

 

Príloha č. 1 - Správa o hospodárení za rok 2018 

 

Výška mesačných príspevkov na štúdium: 

Individuálne vyučovanie    11,00 €  

Skupinové vyučovanie      8,00 €  

Prípravné štúdium všetky odbory     8,00 €   



Rozšírené vyučovanie v HO    14,00 € 

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

 

Z prostriedkov Rodičovského zdruţenia bolo v školskom roku 2018/2019 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 VO 

- kroje, kostýmy do TO 

- struny pre gitarový a sláčikový orchester 

- rôzny notový material pre HO 

 

Z rozpočtu školy sa financovalo: 

- maľovanie sociálnych zariadení a skladov na oboch poschodiach budovy 

- nové skrine a písacie stoly do tried 

- ladenie klavírov 

- kúpa monitora a troch notebookov 

- výmena banera s názvom školy na budove  

 

 

SWOT analýza 

 

Silné stránky 

- škola s dlhoročnou tradíciou (vznik v roku 1919) 

- plne organizovaná škola so štyrmi umeleckými odbormi (hudobný, výtvarný, tanečný, 

literárno-dramatický)  

- ustálený počet ţiakov prevyšujúci počet 750 

- vysoké pracovné nasadenie vedenia školy 

- pôsobenie hudobných súborov - sláčikového a gitarového orchestra 

- kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov 

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

okolitými ZUŠ, so strednými a vysokými umeleckými školami  

- poskytovanie odbornej pedagogickej praxe študentom stredných a vysokých 

umeleckýchškôl 

- realizácia výstav v priestoroch školyv spolupráci s hudobným odborom 

- 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 a vybavenie pc technikou 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 v triedach a šatniach 

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

opravy) 

 

 

Príleţitosti 

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

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

- zabezpečenie modernizácie a doplnenie zariadenia školy 

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

vystúpení 

- vybavenie VO  interaktívnou tabuľou 

- získavanie finančných prostriedkov od zriaďovateľa na ohodnotenie nadštandardných 

úspechov pedagogických zamestnancov 

 

Ohrozenia 

- vysoký počet súkromných umeleckých škôl ako konkurencie pre štátne ZUŠ 

- stagnácia v ponúkanom programe výchovy a vzdelávania – neinovovanie ŠkVP 

- nezáujem pedagogických zamestnancov o sebavzdelávanie 

- nezáujem spoločnosti venovať potrebe existencie ZUŠ pozornosť 

- nezáujem sponzorov o podporu vzdelávacích inštitúcií 

 

 

Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2018/2019 

 

I. Vyhodnotenie zámeru rozvoja školy vo výchovno-vzdelávacej oblasti 

 

V školskom roku 2018/19 sme nadviazali na osvedčené programy a podujatia 

všetkých umeleckých odborov, ktoré pripravujeme a organizujeme kaţdoročne s úspechom a 

dobrým ohlasom.  

V hudobnom odbore sme zintenzívnili prácu s komornými zoskupeniami a ţiakom 

sme ponúkli moţnosť interpretačne sa realizovať v triách, kvartetách, v gitarovom súbore a v 

sláčikovom orchestri. Všetci ţiaci klavírneho oddelenia, ktorí z rôznych dôvodov neabsolvujú 

povinný predmet štvorručná hra, mali moţnosť navštevovať zborovýspev. Ţiaľ túto moţnosť 

vyuţil veľmi nízky počet ţiakov.  

 

 



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, je však pravdou, ţe o túto formu vzdelávania zamestnanci 

neprejavujú aţ taký záujem. Intenzívnejšie reagujú na ponuky základných umeleckých škôl, 

konzervatórií a vysokých škôl, ktoré sú pre pedagogickú prax učiteľa ZUŠ oveľa 

atraktívnejšie svojím programom, témou vzdelávania a tieţ faktom, ţe tieto vzdelávania vedú 

významné osobnosti interpretačného umenia alebo umeleckej pedagogiky. Podporujeme 

pedagógov v štúdiu pri dopĺňaní si svojej pedagogickej spôsobilosti I zvyšovaní odbornosti na 

vysokých školách. Významným faktorom pre kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu je 

udrţať stabilizovaný počet zamestnancov so stabilizovaným pedagogickým úväzkom.  

Práve z dôvodu, čo do počtu ţiakov, kolísavej a nestabilnej husľovej triedy vyučujúcej D. 

Kleščovej, bola v septembri 2018 otvorená nová husľová trieda s polovičným pedagogickým 

úväzkom. Po odchode pôvodne prijatej vyučujúcej na materskú dovolenku sme zohnali 

zastupovanie poslucháčkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, K. Popovych. Pod jej 

vedením trieda pokračuje aj v nasledujúcom školskom roku 2019/20, s perspektívou do 

ďalších rokov. 

 

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

 

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia sme v školskom roku 2018/19 

maľovali všetky sociálne zariadenia a upratovacie sklady. Kúpili sme nový nábytok do 

niekoľkých tried. Na budovu sme umiestnili novú informačnú tabuľu s názvom a adresou 

školy. Naďalej plánujeme postupnú výmenu starých písacích stolov a skriniek. Škola v 

interiréry postupne mení svoj vzhľad. Uvítali by sme vonkajšie úpravy okolia školy, ktoré je 

značne zanedbané. 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Zvolene 24. septembra 2019                                                  Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka 
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Vyjadrenie Rady školy 

 

 

 

 

 

Rada školy pri ZUŠ Zvolen v zmysle ustanovenia §5 ods. 7 písmena  f) zákona č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a na základe 

uznesenia č.       /2019 zo dňa 14. októbra 2019 berie na vedomie  Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvolen, 14. októbra 2019 

 

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

         pečiatka a podpis predsedu RŠ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


