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Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti školy, jej výsledkoch 

a podmienkach  v školskom roku 2009 - 2010 

 

 

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:  zuszvolen@stonline.sk 

Zriaďovateľ:  Mesto Zvolen 

Riaditeľ školy: Mgr. Iveta Vitovská 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Michal Petrík 

 

Vedúci odborov a umelecká rada: Oľga Krúdyová, hudobný odbor 

     Mgr. art. Soňa Moumani, tanečný odbor 

     PhDr. Miroslava Mesiariková, literárno-dramatický 

      odbor 

     Juraj Šufliarsky akad. maliar, výtvarný odbor 

 

 

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

   Mgr. Katarína Švoliková, pedagóg ZUŠ 

   Liliana Husová, ekonom. pracovníčka ZUŠ 

   Mgr. Eva Baláţová, zástupca rodičov 

   Mgr. Alena Fričová, zástupca rodičov 
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   Mgr. Ivana Veselá, zástupca rodičov 

   Ing. Magdaléna Haranzová, zástupca rodičov 

   Ing. Lenka Balkovičová, zástupca zriaďovateľa 

   Ing. Marcela Kršková, zástupca zriaďovateľa 

   Mgr. Dušan Lizoň, zástupca zriaďovateľa 

   RNDr. Anna Pavlovkinová Centrum voľného času Domino 

 

Školská rada zasadala v priebehu školského roka 2009/2010 trikrát. Na zasadnutiach 

dňa 25.8. 2009, 14.10. 2009 a 15.4. 2010 sa zaoberala o. i. pripomienkovaním a schválením 

Plánu práce školy, Školského vzdelávacieho programu pre 1. a 2. ročník primárneho  

vzdelávania, Pedagogicko-organizačného a materiálno-technického zabezpečenia školského 

roka 2009/2010, Informácie o činnosti školy za predchádzajúci školský rok. Ďalej 

schvaľovala Koncepciu rozvoja  ZUŠ vo Zvolene na roky 2010-2014 a návrh rozpočtu na rok 

2010.  

 

 

Vedúci predmetových komisií: HO klavír Oľga Krúdyová 

      husle Vojtech Farkaš 

      akordeón Mgr. art. Mária Petrovičová 

      spev Vlasta Ciprichová 

      dychové nástroje Mgr. Katarína Švoliková 

      gitara Mgr. art. Rastislav Ferov 

     TO Mgr. art. Soňa Moumani 

     VO Juraj Šufliarsky akad. maliar 

 

 

Počet ţiakov k 15. septembru 2009: 680,  z toho  246 v individuálnej forme 

434 v skupinovej forme 

 

    

Počet ţiakov k 30. júnu 2010 : 656,  z toho  251 v individuálnej forme 

       405 v skupinovej forme 
 

 

 

    

Počet zamestnancov: 34 pedagogických zamestnancov, hospodárka, školník, 

upratovačky 

  

 



 interní pedagógovia: vyššie odborné vzdelanie: 6, vysokoškolské: 14 

 externí pedagógovia: vyššie odborné vzdelanie: 7, vysokoškolské: 7 

 ostatní zamestnanci: 5 

 

plný prac. úv.  čiastoč. prac úv. spolu 

odbory: hudobný   13 (1 MD)  8   22

  výtvarný   3   1   4

  tanečný   3   5   8

  literárno-dramatický 1 

 

spolu:      21   14   34 

 

 

Účasť učiteľov na odborných seminároch:  

 

Metodický deň v predmete gitara v ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi 

Metodický deň v predmete spev v SZUŠ R. Tatára v Banskej Bystrici 

Metodický deň v predmete spev v ZUŠ v Ţiline 

Metodický deň v predmete hra na priečnej flaute v ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi 

Interpretačný kurz v hre na zobcovej flaute na Konzervatóriu v Bratislave 

Klavírny seminár „Topoľčianske tvorivé dielne“ 

„Deň otvorených dverí“ Konzervatórium v Ţiline (husle – ţiak K. Gašpar) 

Klavírny seminár v ZUŠ v Poprade 

Prípravný seminár k súťaţi Sárova Bystrica v Banskej Bystrici (LDO) 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 
 

Bc. Róbert Kraus ukončil bakalárske štúdium na AU v Banskej Bystrici 

Mgr. art. Mária Petrovičová ukončila magisterské štúdium na AU v Banskej Bystrici 

Mgr. Ladislav Vojtuš PhD. ukončil doktorandské štúdium na UMB v Banskej Bystrici 

Mgr. Iveta Vitovská a Mgr. Michal Petrík nastúpili na vzdelávanie vedúcich pedagogických 

zamestnancov 

 

AKTIVITY ŠKOLY 

 

 

Hudobný odbor 

25.09.09 akordeónový recitál poslucháča AU v B. Bystrici Dominika Frčku – koncertná sála 

ZUŠ 15,00 h.  

21.10.09 vystúpenie na plenárnej schôdzi RZ v Koncertnej sále ZUŠ 

22.10.09 objednané vystúpenie na Stretnutí primátora s podnikateľmi, Kráľovská sieň 

Zvolenského zámku 

27.10.09 interný koncert Koncertná sála ZUŠ 17,00 h. 

28.10.09 objednané vystúpenie pre Červený kríţ v DJGT Zvolen 

28.10.09 objednané vystúpenie pre dôchodcov Centrum Zvolen 



13.11.09 kultúrny program na vernisáţi výstavy vo VO ZUŠ – Jozef Gertli Danglár a ţaci 

ZUŠ  

16.11.09 interný koncert Koncertná sála ZUŠ 17,00 h. 

19.11.09 Koncert hostí venovaný 90. výročiu zaloţenia školy, Zvolenský zámok – Kráľovská 

sieň, 18,00 h. 

24.11.09 Slávnostný koncert pedagógov a ţiakov ZUŠ k 90. výročiu školy Zvolenský zámok 

– Kráľovská sieň, 18,00 h. 

16.12.09 Adventný koncert, Kráľovská sieň zvolenského zámku, 18,00 h., v spolupráci s 

LDO 

17.12.09 program na slávnostnom oceňovaní ţiakov „Osobnosť mojej školy“ Rytierska sieň 

zvolenského zámku 

17.12.09 hudobný program k otvoreniu vernisáţe výtvarného odboru  

20.12.09 Adventný koncert v evanjelickom kostole sv. trojice, 15,00 h. 

18.02.10 „Hudba v nás“ - polročný ţiacky koncert, Kráľovská sieň Zvolenského zámku, 

18,00 h. 

18.03.10  klavírny recitál Alţbety Herdovej, poslucháčky Konzervatória v Banskej Bystrici, 

Koncertná sála ZUŠ, 16,00 h. 

25.03.10 objednané vystúpenie ţiakov na Dni učiteľov, rytierska sieň Zvolenského zámku, 

10,30 h. 

30.03.10 „Romantický klavír“ koncert významného slovenského klaviristu, Doc. D. 

Buranovského z Bratislavy organizovaný v rámci 200. výročia narodenia F. Chopina a R. 

Schumann, Kráľovská sieň Zvolenského zámku, 18,00 h. 

10.05.10 Akordeónový koncert študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici, Koncertná 

sála ZUŠ, 17,00 h. 

11.05.10  objednané vystúpenie pre Červený kríţ HO, LDO 

12.05.10. Koncert absolventov HO, Kráľovská sieň Zvolenského zámku, 18,00 h. 

23.06.10 objednané vystúpenie pre Mesto Zvolen – slávnostné oceňovanie ţiakov, Zvolenský 

zámok 

23 triednych koncertov, Koncertná sála ZUŠ 

5 interných koncertov, Koncertná sála ZUŠ 

 

 

Výtvarný odbor 

 

11.09.-13.09.09 výstava ţiackych prác pre Cargo Slovakia ŢSR – nákladná stanica vo 

Zvolene  

30.09. 09 pracovná dielňa „Práca s materiálom – glazovanie“ práca s autistickými deťmi z B. 

Bystrice 

13.11.09 Joţo Gertli Danglár a ţiaci ZUŠ – vernisáţ ilustrácií autora a ţiakov ku knihe 

„Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov“, v spolupráci s HO a LDO 

november 09 – máj 2010 Krajská kniţnica Ľ. Štúra vo Zvolene – „Roláţ, proláţ“ 

november – december 09 Art cafe atrium, Nám. SNP Zvolen –„Kresba, maľba, grafika“ 

november 09  - Foyer MSÚ Zvolen – „Výber z archívu“ 

 - kaviareň Jegorka Zvolen – „Grafika“ 

december 09 zámok Zvolen – „Letná škola“ 

09.12.09 Pracovná dielňa „Práca s materiálom – glazovanie“ pre Špeciálnu internátnu školu 

v Banskej Bystrici 

17.12.09 Vianočná výstava v spolupráci s HO a LDO v priestoroch školskej galérie 

marec 2010 „Malá fašiangová inštalácia“ – školská galéria 



marec 2010 výstava v priestoroch hudobného odboru pri príleţitosti 200. výročia narodenia F. 

Chopina  a R. Schumanna 

„Letná škola 2010“ Zvolenský zámok 

Výstava absolventských prác 2010 

 

Tanečný odbor 

 

28.10.09 vystúpenie pre dôchodcov Centrum Zvolen  

09.04.10 Festival moderného tanca 2010 Bojnice 

10.04.10 Zvolenské tanečné pódium  

08.,09.06.10 záverečné celoodborové vystúpenie, DK Podborová 

26.06.10 objednané vystúpenie pre mesto Zvolen, námestie SNP 

28.06.10 objednané vystúpenie pre ZŠ Námestie mládeţe 

 

Literárno-dramatický odbor 

 

25.09.09 objednané vystúpenie pre LaD múzeum slávnostné uvedenie novej knihy 

„Významné lesnícke miesta na Slovensku I.“  nám SNP 15,00 h. 

15.12.09 workshop so ţiakmi DSS Symbia 

25.01.10 „Otvorená hodina“ 3. ročník 

23.03.10 „Kniha – moja inšpirácia“ literárno-dramatické pásmo v rámci „Marca – mesiaca 

knihy“ v spolupráci s HO 

26.03.10 objednané vystúpenie „Kniha – moja inšpirácia“ literárno-dramatické pásmo v rámci 

„Dňa knihovníkov BBSK v Krajskej kniţnici Ľ. Štúra v spolupráci s HO 

máj 2010 „Otvorené hodiny“  

04.06.10 „Kamaráti“ absolventské predstavenie, DK ŢSR 

 

Spoločné podujatia všetkých odborov 

 

18.12.09 objednaný program pre Strednú odbornú školu drevársku vo Zvolene „Javor 2009“  

16.03.10 „Drobnosti majstrov“ koncert venovaný 200. výročiu narodenia F. Chopina  a R. 

Schumanna, Kráľovská sieň Zvolenského zámku, 18,00 h. 

29.04.10 predstavenie muzikálu „Tri strigy“ pre MŠ a ZŠ mesta Zvolen v DJGT 

v dopoludňajších hodinách, slávnostná premiéra pre verejnosť  o 18,00 h. v DJGT Zvolen 

25.6.10 „Tancujeme, hráme pre radosť“ reprezentačné vystúpenie ţiakov ZUŠ na 

Zvolenskom námestí 

 

 

Účasť na súťaţných podujatiach, ocenení ţiaci: 

 

 

Katarína Veselá – LDO 1. miesto v krajskom kole v prednese prózy 

„Zlatá brána“ vo Zvolenskej Slatine 

1. miesto v celoslovenskom kole v prednese 

prózy „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“ v 

Drienčanoch 

 

HN - Hnúšťanský akord – krajské kolo 2. miesto v kategórii A 

      3. miesto v kategórii C 

 



,,Zlatá struna“ oblastná súťaţ v hre na sláčikových nástrojoch v Detve: 

Juraj Oravčok 1. roč. 1. miesto  

Juraj Škoda 3. roč.    1. miesto 

Kristína Ujházyová     2. miesto 

Michal Moravčík 3. roč.   3. miesto 

Matej Výboh 4. roč.    1. miesto 

Adam Paľuch 4. roč.    2. miesto 

 

Kristián Gašpar 1. miesto na VII. roč. husľovej súťaţe v Brezne 

 Bronzové pásmo na II. roč. Medzinárodnej 

súťaţnej   prehliadky v sólovej hre na husliach 

v Komárne 

2. miesto v súťaţi Husľové talenty na festivale 

Ivana Ballu 

 

Nikola Haranzová 2. miesto na VII. roč. husľovej súťaţe v Brezne 

 

Ronald Janeček  získanie finančného grantu od spoločnosti 

Slovnaft 

1. miesto na celoslovenskom gitarovom festivale 

v Giraltovciach 

 

Klavírne trio  Zlaté pásmo na II. roč. medzinárodnej súťaţnej 

prehliadky v komornej hre v Komárne 

  Zlaté pásmo na X. roč. celoslovenskej súťaţe 

v komornej hre v Trnave 

 Cena za interpretáciu skladby na X. roč. 

celoslovenskej súťaţe v komornej hre v Trnave 

 

Richard Sopko     3. miesto „Novoročenky“ v Rimavskej Sobote 

Eliška Šufliarska     1. miesto „Novoročenky“ v Rimavskej Sobote 

Eliška Šufliarska    diplom v III. kategórii celoslovenskej súťaţnej 

prehliadky výtvarných prác detí a mládeţe Malé 

grafické formy ZUŠ F. Kafendu Vrútky 

 

Patrik Hraško  mimoriadna cena v III. kategórii celoslovenskej 

súťaţnej prehliadky výtvarných prác detí 

a mládeţe Malé grafické formy ZUŠ F. Kafendu 

Vrútky 

 

Cena riaditeľa ZUŠ F. Kafendu udelená ZUŠ Zvolen  v celoslovenskej súťaţnej prehliadke 

výtvarných prác detí a mládeţe 

 

TO – Čestné uznanie – Festival moderného tanca 2010 Bojnice  

TO – Cena za nápadité stvárnenie choreografie – Zvolenské tanečné pódium  

 

 

 

 

 



Ţiaci prijatí na ďalšie umelecké štúdiá 

 

HO 

K. Gašpar - Konzervatórium Ţilina  

J. Kočíková – Konzervatórium Ţilina 

 

TO 

Lucia Balaschová – Súkromné tanečné konzervatórium Bratislava 

 

VO 

Martina Kmeťová – ŠUV Kremnica – štukatérstvo 

Dominika Ďurčíková – SSUŠ Zvolen – propagačná grafika  

Patrik Hraško - ZSŠ drevárska Zvolen – dizajn drevárskych výrobkov  

Jakub Ivanič - ZSŠ drevárska Zvolen – dizajn drevárskych výrobkov  

Dominik Kamenský – ZSŠ drevárska Zvolen – dizajn drevárskych výrobkov  

Richard Naništa - ZSŠ drevárska Zvolen – dizajn drevárskych výrobkov  

Jakub Havlík – VŠVU Bratislava – Katedra dizajnu  

 

 

Zuzana Ţiaková VŠMU Bratislava – Katedra animovanej tvorby  

Martina Lofflerová – STU Bratislava – Fakulta architektúry a urbanizmu  

Darina Výbohová – AU Banská Bystrica Katedra grafiky   

 

Priestorové a materiálne podmienky školy: 

 

hudobný odbor 

- koncertná sála 

- 18 učební pre individuálnu nástrojovú hru 

- učebňa hudobnej náuky s kabinetom 

    

výtvarný odbor 

- 3 ateliéry s kabinetmi 

- grafická dielňa 

- miestnosť pre vyučovanie počítačovej grafiky 

- 2 sklady 

-     modelovňa s keramickou pecou 

 

tanečný odbor 

- 2 tanečné sály s kabinetmi 

- šatne 

- krojáreň 

 

literárno – dramatický odbor 

- javiskové štúdio 

- učebňa  

- kabinet 

 

ostatné priestory 
- zborovňa 

- 7 prevádzkových miestností (kancelárie, archív, miestnosť pre školníka a upratovačky) 



Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 

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

zriaďovateľom je Mesto Zvolen. 

 

Dotácia pre rok 2009 – Mesto Zvolen: 322 313 € 

  

príjmy:  

 

úhrady príspevkov na štúdium od rodičov ţiakov  49 334 €  

iné nedaňové príjmy     0    

úroky za rok 2009      73 €      

zostatok príjmov za rok 2008    4 501 €   

     

príjmy celkom      376 221 €   

                 

 

výdavky:    375 070 € 

 

mzdy a odvody   236 500 €    

prevádzkové náklady  138 570 €      

kapitálové výdavky   0                   

výdavky celkom:   375 070 €                

 

zostatok vlastných príjmov za rok 2009: 1 151      

 

výška mesačných príspevkov na štúdium od 1.09. 2009 

individuálne vyučovanie 9,29 €  

skupinové vyučovanie 7,97 €  

prípravné štúdium  6, 64 €   

štúdium pre dospelých 14,94 €  

skrátené štúdium  13,28 €   

 

 

 

Koncepčné zámery školy a ich plnenie: 

 

V školskom roku 2009/2010 sme v rámci plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy 

uskutočnili v oblasti:  

 

a) materiálno-technického vybavenia: 

- úpravu priestorov pôvodných nevyuţívaných spŕch pre potreby výtvarného odboru na 

vyučovanie fotografie, ktoré budú priebeţne zariaďované učebnými pomôckami 

- zriadenie centrálneho notového archívu  hudobného odboru v kabinete hudobnej 

náuky 

- v období letných prázdnin sme k školskému roku 2010/2011 zrealizovali 

rekonštrukciu podlahy v tanečnej sále a upravili triedu pre vyučovanie bicích nástrojov 

 

 



b) pedagogicko-organizačného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu: 

- v rámci medziodborovej spolupráce nácvik muzikálu Tri strigy, premiérovaného 29. 

apríla 2010 v DJGT vo Zvolene 

- otvorenie ďalšej gitarovej triedy v januári 2010, moţnosť štúdia hry na elektrickej 

gitare 

- zavedenie internetu a umiestnenie počítača do triedy hudobnej náuky pre potreby 

vyučovania 

- pravidelnú aktualizáciu pripravovaných podujatí a koncertov na starej webovej 

stránke školy a prípravu novej webovej stránky, ktorá bude spustená v októbri 2010 

- dosiahli sme významné umiestnenia ţiakov na  súťaţiach  základných umeleckých škôl 

- pravidelnú prípravu interných a verejných podujatí a neustále skvalitňovanie ich 

umeleckej úrovne  

- organizovanie verejných koncertov ţiakov hudobného odboru aktuálne k výročiu 

významného hudobného skladateľa a v spolupráci s významnou osobnosťou 

slovenského interpretačného umenia  

- aktívnu spoluprácu s materskými a základnými školami ako aj s rôznymi inštitúciami 

a organizáciami mesta, čo dokazuje mnoţstvo objednaných vystúpení  

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  

 

 

silné stránky 

       

- významné ocenenia ţiakov na celoslovenských i medzinárodných súťaţných 

podujatiach 

   -  vysoký počet  interných i verejných podujatí, ich úroveň a kvalita                                                                                                                                                                                                      

   -  aktívna spolupráca všetkých odborov školy v rámci výmenných i spoločných podujatí  

   - vďaka odbornosti jednotlivých pedagógov je v tanečnom odbore pokryté vyučovanie 

všetkých druhov tanečných techník 

  - tvorivá spolupráca školy s ďalšími výchovnými organizáciami (folklórnym súborom 

Zornička, Domom sociálnych sluţieb Symbia, Špeciálnou internátnou školou v B. 

Bystrici, materskými a základnými školami vo Zvolene) 

 

slabé stránky 

 

- staré a nevyhovujúce nástroje v akordeónovom oddelení – potrebný nákup jedného 

kvalitného koncertného nástroja 

- dve tanečné sály pri stúpajúcom počte záujemcov o tanečný odbor sú málo – je nutné 

prehodnotiť priestorové vyuţitie jednotlivých miestností tanečného a výtvarného 

odboru na 1. poschodí školy 

 

 

 

 

Zvolen,    25. augusta 2010                                                              Mgr. Iveta Vitovská  

                        riaditeľka ZUŠ 
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