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SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V POPRADE
V ŠKOLSKOM ROKU 2016 /2017
A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. Štefánikova 99/72, 058 01 POPRAD
Telefón: 052 – 7722040, 0910 890 447, 0910 890 448 - 9
4. e-mail: zuspoprad@zuspoprad.sk,
internetová stránka školy: www.zuspoprad.sk
Zriaďovateľ: Mesto Poprad

Vedúci zamestnanci školy: Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art., riaditeľka
Mgr. Perla Danková, DiS. art.. zástupkyňa riad.
7. Rada školy
Mgr. Andrea Mašlejová, PhD, DiS. art. - zástupca pedagogických zamestnancov
Lýdia Meltzerová – zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Eva Oravcová - zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Marián Barilla – zástupca rodičov
Petra Bobulová - zástupca rodičov
PaedDr. Martina Guláková - zástupca rodičov
Mgr. Marcela Lindemanová – zástupca rodičov
Ing. Ondrej Kavka – zástupca zriaďovateľa
Rudolf Kubus - zástupca zriaďovateľa
PaedDr. Anna Ondrušeková – zástupca zriaďovateľa
Anna Schlosserová - zástupca zriaďovateľa
8. Gremiálna rada riaditeľa
Mgr. Katarína Kočišová, DiS. art. – riaditeľka školy
Mgr. Perla Danková, DiS. art. – zástupkyňa riaditeľa
Lýdia Meltzerová – ekonómka školy
Mária Vranová – referentka PaM
Mgr. Marián Šabla, DiS. art. – zástupca zamestnancov
9. Umelecká rada
Mgr. Perla Danková, DiS. art. – zást. riaditeľky - vedúca hudobného odboru
Ina Dunajová – vedúca výtvarného odboru
Mgr. Zuzana Krupková – vedúca literárno – dramatického odboru
Mgr. Jozef Solus – vedúci tanečného odboru
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Mgr. Eva Karhútová, DiS. art. – predseda PK klavírneho oddelenia
Mgr. Bibiána Házerová, – predseda PK strunových nástrojov
Ľubomír Felber, DiS. art. – predseda PK dychových nástrojov
Mgr. Gabriela Leštachová Rošková, DiS. art. – predseda PK hudobnej náuky
PaedDr. Rudolf Rabatin – predseda PK výtvarného odboru
10. Metodické orgány školy – predmetové komisie
PK oddelenia klávesových nástrojov – predseda: Mgr. E. Karhútová, DiS. art.
PK oddelenia dychových nástrojov – predseda: Ľ. Felber, DiS. art.
PK oddelenia strunových nástrojov – predseda: Mgr. Bibiána Házerová,
PK oddelenia hudobnej náuky - predseda: Mgr. G. Leštachová Rošková,DiS. art.
PK výtvarného odboru- predseda: PaedDr. R. Rabatin
PK tanečného odboru – predseda: Mgr. Jozef Solus
PK literárno-dramatického odboru – predseda: Mgr. Zuzana Krupková

B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV
Na základe zápisu na školský rok 2016/17 bolo k 15. 9. 2016 evidovaných 1035 žiakov.
Odbor
Hudobný
Výtvarný
Literárno – dramatický
Tanečný
Spolu

Počet žiakov evidovaných v ZUŠ
k 15. 9. 2016
385
388
60
202
1035

C. ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH ŽIAKOCH
Na základe vykonaných prijímacích talentových skúšok na rok 2017/18 bolo prijatých 387
nových žiakov.
Odbor
Hudobný
Výtvarný
Literárno-dramatický
Tanečný
Spolu

Počet žiakov prijatých na štúdium
k 15. 09. 2017
115
149
21
102
387
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D. ÚDAJE O ABSOLVENTOCH
Odbor

Hudobný
Výtvarný
Literárno – dramatický
Tanečný
Spolu

1.časť
prvého
stupňa
38
52
5
14
109

2.časť
prvého
stupňa
17
20
5
7
49

II. stupeň Štúdium
pre
dospelých
1
0
6
3
1
0
1
0
9
3

Spolu

56
81
11
22
170

E. ÚDAJE O ŽIAKOCH PRIJATÝCH NA STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY
S UMELECKÝM ZAMERANÍM
Vychádzame z údajov, ktoré sa nám podarilo získať do 30. 06. 2017.
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
 Alex Helebrandt – Konzervatórium Košice - hudobno-dramatický odbor (ped.: D.
Kubaň)
TANEČNÝ ODBOR
 Juraj Pavličko – Konzervatórium Košice – tanec (ped.: J. Solus)
VÝTVARNÝ ODBOR
 Eva Prcinová - VUT Praha – architektúra – ped. B. Dunajová
 Lea Poráčová – VUT Praha - architektúra – ped. B. Dunajová
 Marta Alexajová - VUT Praha – architektúra – ped. B. Dunajová
 Sabína Michaláková – VUT Praha – architektúra – ped. B. Dunajová
 Silvia Pajerová – VUT Praha – architektúra – ped. B. Dunajová
 Simona Pitoňáková – STU Bratislava – architektúra – ped. B. Dunajová
 Diana Špitková – STU Bratislava – architektúra - ped. B. Dunajová
 Barbora Uličná – TU Brno – architektúra – ped. B. Dunajová
 Dávid Pěnik – SŠUP Košice – ped. B. Dunajová
 Peter Illenčík – SPŠ Poprad, odbor grafický dizajn – ped. J. Murinová
 Adam Zakucia – TU Košice, Fakulta umení, odbor maľba – ped. R. Rabatin
 Karolína Kacvinská - TU Košice, Fakulta umení, odbor voľné výtvarné umenie –
ped. R. Rabatin
 Adriana Pastrňáková – Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica, Pedagogická
fakulta - výtvarná výchova – ped. R. Rabatin
 Juraj Globinovský – VUT Praha – architektúra – ped. A. Fedáková
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F. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
Hodnotenie
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli
Neprospeli
Neklasifikovaní
Žiaci prípravného štúdia – postup. do základného štúdia
Žiaci s predčasne ukončeným štúdiom
Spolu

Počet žiakov
693
75
0
29
147
91
1035

G. ŠTRUKTÚRA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH
UČEBNÝCH PLÁNOV
V školskom roku 2016/2017 škola poskytovala vzdelanie v štyroch umeleckých odboroch:
hudobnom, výtvarnom, literárno–dramatickom a tanečnom. Postupovali sme podľa ŠkVP
Škola pre tvoj talent, ktorý bol vypracovaný pre prípravné štúdium a pre 1. až 4. ročník prvej
časti prvého stupňa (primárne vzdelávanie), pre 1. až 4. ročník druhej časti prvého stupňa
(sekundárne vzdelávanie) a pre 1. ročník 2. stupňa. Postupovali sme podľa rámcových
učebných plánov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 15.
júna 2015 pod č. 2015 – 6346/29045:3 – 10AO vrátane schvaľovacích doložiek s účinnosťou
od 1. septembra 2015 a od 20. januára 2016 pod č. 2016 – 8597/1575:1 – 10AO pre základné
umelecké školy s účinnosťou od 20. januára 2016. V 2. – 4. ročníku II. stupni základného
štúdia sme postupovali podľa učebných plánov z 22. 12. 2003 schválených pod č.
11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004.
 HUDOBNÝ ODBOR
V hudobnom odbore škola zabezpečovala vyučovanie hudobných nástrojov (klavír,
akordeón, keyboard, husle, violončelo, kontrabas, gitara, zobcová flauta, priečna flauta,
klarinet, hoboj, saxofón, bicie a rytmické nástroje) a vyučovanie sólového a zborového
spevu. V rámci učebných plánov sa realizovala štvorručná hra, komorná hra a súborová hra
v týchto telesách a súboroch:
 Akordeónový súbor Fonetico– viedol Mgr. Marián Šabla, DiS. art.
 Husľový orchester Tereza a jej deti – viedla Mgr. art. Terézia Novotná,
 Popradský detský zbor – viedla Blanka Richnavská Dis.art., korepetície Bc. Jana
Petrasová, DiS. art.,
 Komorný spevácky zbor Free Harmony – viedla Bc. Blanka Richnavská, DiS. art.
 Prípravný spevácky zbor Popradčatá – viedla Mgr. Andrea Mašlejová, PhD, DiS. art.,
korepetície Jana Hudačková, DiS. art.
 Súbor zobcových fláut – viedol Ľubomír Felber, DiS. art.
 Ľudová hudba Popradčan – viedol Ľubomír Husár,
 Gitarový súbor – viedla Mgr. Bibiána Házerová
 komorné telesá v oddelení dychovom, sláčikovom, sláčikovom a v oddelení
klávesových nástrojov.
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 VÝTVARNÝ ODBOR
Jednoodborové štúdium, v ktorom škola zabezpečovala získanie výtvarných zručností
v kresbe, maľbe, grafike, modelovaní, keramike a tvorbe objektov z rôznych materiálov, v
práci s textilom, v základoch umeleckých remesiel a tiež v základoch multimediálnej tvorby počítačovej grafiky, fotografie.
 LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR
V literárno-dramatickom odbore je zriadené dramatické a slovesné oddelenie so zameraním
na prednes, dramatickú tvorbu a hudobno-pohybovú prípravu. Súčasťou učebných plánov je
práca v súbore, v ktorej žiaci pracovali nielen spôsobom hrania podľa hotových predlôh, ale
sami participovali na tvorbe scenárov.
 Divadelný súbor Šťastlivec –viedli Mgr. Zuzana Krupková, Bc. Michal Novák a Dušan
Kubaň.
 TANEČNÝ ODBOR
Vyučovanie v tanečnom odbore bolo zabezpečené v troch oddeleniach so špecializáciou
moderný tanec, folklórny tanec a spoločenský tanec. Žiaci okrem všeobecnej tanečnej
prípravy a vyučovacích hodín podľa platných učebných plánov využívali aj pridelené voliteľné
predmety na nácvik špecifických tanečných techník a súborových choreografií. V rámci
tanečného odboru pracovali tieto súbory:




Detský folklórny súbor Popradčan (jeho zložkami boli aj spevácka skupina a ľudová
hudba) – tanečný súbor viedla Mgr. Eva Oravcová, korepetície Štefan Karhút,
Love Movement (súbor moderného tanca) – viedla Lívia Baselidesová,
Tanečné štúdio Solus Dance Aademy (skupina spoločenského tanca) – viedol Mgr.
Jozef Solus.

H. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Počet zamestnancov:
Odbor

Hudobný
Výtvarný
Tanečný
Lit. – dram.
THP
Spolu

Pracovná
Pracovná zmluva
zmluva na kratší
plný pracovný pracovný čas
úväzok

16
4
3
1
4
28

8
3
0
0
0
11

Dohoda
Spolu
o pracovnej činnosti,
resp. študentskej
brigádnickej činnosti

3
0
0
2
1
6

6

27
7
3
3
5
45

Kvalifikovanosť zamestnancov v jednotlivých odboroch:
Odbor

Pedagogickí
Kvalifikovaní Nekvalifikov. 1. atestácia
zamestnanci spolu
Hudobný 27
25
2 (zastup.)
4
Výtvarný 7
7
0
4
Tanečný
3
3
0
0
Lit.dram. 3
1
2
1
Spolu
40
36
4
9

2. atestácia
1
0
0
0
1

I. ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY
1. Atestácie:
 Mgr. G. Leštachová Rošková – 1. atestácia,
 Mgr. art. T. Novotná – 1. atestácia,
 Mgr. J. Murinová – 1. atestácia,
 Mgr. V. Leštach – 1. atestácia,
 Mgr. K. Kočišová – 1. atestácia,
 Mgr. Z. Dudžáková – 1. atestácia
2. Štúdium na doplnenie a zvýšenie kvalifikácie:
 Bc. Jana Petrasová, DiS art. – študuje v 2. stupni VŠ štúdia na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v odbore Učiteľstvo odborných
umeleckých predmetov v predmete hudobná výchova so zameraním hra na
nástroji – klavír,
 Jana Hudačková, DiS. art. – študuje v 1. stupni VŠ stúdia hru na klavíri na
Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici,
 Mgr. Terézia Kašpárková – rozširuje si kvalifikáciu štúdiom na Konzervatóriu
v Košiciach v odbore spev,
 Bc.Blanka Richnavská – ukončila vysokoškolské štúdium 1. stupňa na
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v odbore Učiteľstvo
odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná výchova so
zameraním na cirkevnú hudbu.
3. Programy kontinuálneho vzdelávania:
 Mgr. M. Šabla – Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy
a vzdelávania (AV),
 Mgr. A. Mašlejová, Mgr. art. T. Novotná – Kreativizácia učiteľa (MPC),
 Mgr. art. T. Novotná, G. Leštachová Rošková, J. Murinová, - absolvovali
predatestačné vzdelávanie.
4. Adaptačné vzdelávanie:
 Mgr. Terézia Kašpárková – ukončené k 30. 06. 2017
5. Neakreditované vzdelávanie:
7











Mgr. Z. Krupková, D. Kubaň, Bc. M. Novák – semináre a workshopy v rámci
PAN Liptovský Mikuláš (23. – 26. 11. 2016),
L. Baselidesová – tanečný workshop Prešov (03. 12. 2016),
Bc. B. Richnavská, Mgr. A. Mašlejová, PhD – Kurz zborového dirigovania
v Žiari nad Hronom (09. – 10. 12. 2016),
L. Baselidesová – tanečný workshop v Liptovskom Hrádku (06. 02. 2017),
L. Baselidesová – tanečný workshop v Liptovskom Hrádku (24. 02. 2017),
Mgr. B. Házerová, Mgr. Z. Dudžáková – Prešovské dni klasickej gitary –
workshop pre pedagógov gitary (01. – 02. 02. 2017),
Mgr. B. Házerová, J. Čuban, DiS. art. - Medzinárodné interpretačné dni
klasickej gitary Banská Štiavnica (08 – 10. 06. 2017),
Mgr. J Solus – vzdelávanie tanečných pedagógov Bratislava v rámci
sústredenia tanečnej reprezentácie Slovenska (18. – 20. 10. 2016 a 16. –
18. 06. 2017),
Mgr. T. Kašpárková – Letný kurz zbormajstrov Rimavská Sobota (04. – 10.
07. 2017).

5. Vzdelávacie podujatia pre pedagógov organizované školou:
 9. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže (16. – 18. 11. 2016), na ktorej
sa v rámci odborného vzdelávania ako pozorovatelia zúčastnili pedagógovia
akordeónovej hry z rôznych slovenských i zahraničných škôl.

J. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI


KONCERTY, VÝSTAVY, PREDSTAVENIA



Hudobný odbor




26. 10. 2016 – prvý žiacky koncert (príprava: D. Šurinová)
16. 11. 2016–otvárací koncert 9. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže –
Mladé akordeónové talenty, v programe spoluúčinkovali Husľový orchester Tereza
a jej deti (príprava T. Novotná) a žiaci tanečného odboru (príprava J. Solus)
17. 11. 2016– koncert hosťa Medzinárodnej akordeónovej súťaže Borisa Lenka,
(moderovanie Z. Krupková, LDO)
18. 11. 2016 – koncert víťazov Medzinárodnej akordeónovej súťaže,
07. 12. 2016– Mikulášsky koncert (príprava: E. Karhútová),
08.12. 2016 – koncert žiakov dychových a bicích nástrojov z triedy T. Kvasnicu,
09. 12. 2016 – koncert klavírnej triedy A. Brunckovej,
13. 12. 2016 – Vianočné svetlá – slávnostný koncertný program v rámci
Popradských Vianoc pre verejnosť (organizácia a dramaturgia P. Danková, K.
Kočišová, scenár Z. Krupková a žiaci LDO),
16. 12. 2016– koncert Husľového orchestra Tereza a jej deti v Gréckokatolíckom
chráme sv. Petra a Pavla v Poprade (príprava: T. Novotná),
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16. 12. 2016– koncert Husľového orchestra Tereza a jej deti v Evanjelickom
kostole v Poprade - Stážach (príprava: T. Novotná),
17. 12. 2016– koncert Husľového orchestra Tereza a jej deti v Kostole Sv. Cyrila
a Metoda v Poprade (príprava: T. Novotná),
19. 12. 2016 - vianočný koncert triedy M. Radušovskej,
19. 12. 2016 – vianočný koncert Husľového orchestra TaJD v Grandhoteli Praha
v Tatranskej Lomnici ( príprava: T. Novotná),
21. 12. 2016 – Vianočné svetlá – repríza koncertného programu v rámci
Popradských Vianoc pre školy (organizácia a dramaturgia: P. Danková, scenár: Z.
Krupková a žiaci LDO),
22. 12. 2016 – Vianočné svetlá – repríza koncertného programu v rámci
Popradských Vianoc pre školy ,
20.01. 2017 – koncert Husľového orchestra TaJD v Ľadovom dóme na Hrebienku
(príprava: T. Novotná),
01. 02. 2017 – verejný žiacky koncert (príprava: S. Balogová),
15. 02. 2017 – Fašiangový žiacky koncert (príprava: G. Rošková, T. Kašpárková),
23. 02. 2017 – koncert klavírnej triedy E. Karhútovej,
24. 02. 2017 – koncert speváckeho zboru Free Harmony v kaviarni Malý princ
(príprava: B. Richnavská, korep. J. Petrasová),
22. 03. 2017 – verejný žiacky koncert (príprava: M. Radušovská, A. Bruncková),
26. 03. 2017– koncert Husľového orchestra TaJD v Ľadovom dóme na Hrebienku
(príprava: T. Novotná),
29. 03. 2017 – koncert klavírnej triedy A. Mašlejovej,
05. a 06. 04. 2017– O dvoch bratoch – dramatizovaný hudobný program pre deti
materských škôl pripravený v spolupráci hudobného, literárno-dramatického
odboru (scenár: D. Kubaň, M. Novák a deti LDO, organizačná spolupráca: P.
Danková),
12. 04. 2017 – koncert speváckych tried D. Šurinovej a T. Kašpárkovej,
18. 04. 2017 – zborový koncert Free Harmony v kostole v Smižanoch (príprava: B.
Richnavská, korep. J. Petrasová),
26. 04. 2017 – verejný žiacky koncert (príprava: B. Házerová, Ľ. Husár),
01. 06. 2017 – koncert úspešných žiakov spojený s ocenením (príprava: A.
Mašlejová),
02. 05. 2017 – koncert gitarovej a violončelovej triedy M. Radušovskej,
03. 05. 2017 – koncert klavírnej triedy J. Piklerovej,
10. 05. 2017 – XII. Rodinný koncert - pri príležitosti Dňa rodiny (príprava: E.
Karhútová, spriev. slovo: Z. Krupková),
11.05. 2017 – gitarový koncert žiakov z tried Š. Šantu, DiS. art. v kaviarni Malý
princ,
16. 05. 2017 – Jubilejný koncert – slávnostný program k 65. výročiu založenia školy
v rámci Popradskej hudobnej jari (príprava: P. Danková a K. Kočišová),
19. 05. 2017 – koncert klavírnych tried K. Kočišovej a P. Dankovej,
23.05. 2017 – koncert flautovej triedy S. Balogovej,
25. 05. 2017 – koncert žiakov z klavírnych tried J. Petrasovej a J. Hudačkovej,
31. 05. 2017 – koncert husľovej triedy T. Novotnej,
08. 06. 2017 – koncert husľovej triedy Ľ. Husára,
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09. 06. 2017 - slávnostný absolventský koncert (príprava: E. Karhútová, Z.
Krupková),
09. 06. 2017 – koncert flautovej a speváckej triedy G. Takáčovej a B. Richnavskej,
12. 06. 2017 – koncert gitarovej triedy Ľ. Chládeka,
14. 06. 2017 – koncert gitarovej triedy Z. Dudžákovej,
22. 06. 2017 – koncert triedy Ľ. Felbera,
26. 06. 2017 – koncert gitarových tried B. Házerovej a J. Čubana.



Tanečný odbor



25. 03. 2017 - tanečná súťaž O pohár primátora mesta – súťaž v spoločenskom
tanci v Aréne Poprad organizovaná J. Solusom,
29. 05. 2017 - Symbióza tanca – spoločné predstavenie všetkých zložiek
tanečného odboru pre rodičov a verejnosť (príprava - L. Baselidesová, J. Solus, E.
Oravcová, dramatizované moderovanie Z. Krupková a žiaci LDO, hudobná
spolupráca Ľ. Husár a Š. Karhút).





Literárno-dramatický odbor



26. 05. 2017 – Divadelné popoludnie – prezentácia všetkých tried žiakov D.
Kubaňa a M. Nováka v divadelnej sále v Spišskej Sobote.



Moderovanie školských koncertov, predstavení a podujatí : MAS,Vianočné svetlá
(Z. Krupková a žiaci), O dvoch bratoch (D. Kubaň, M. Novák a žiaci), Rodinný
koncert, Koncert úspešných žiakov, Symbióza tanca, absolventský koncert, triedne
koncerty Ľ. Husára a S. Balogovej (Z. Krupková a žiaci).



Výtvarný odbor



05. 10. – 05. 11. 2016 – Milujem Slovensko – výstava žiakov výtvarného odboru I.
Dunajovej, V. Leštacha, J. Murinovej a E. Oravcovej v Podtatranskej knižnici v Sp.
Sobote (program vernisáže: DFS Popradčan, E. Oravcová a Š. Karhút),
09. 12. 2016 – Zima čaruje II – výstava prác so zimnou tematikou vo foyer Domu
kultúry (pedagogická príprava I. Dunajová, J. Murinová a E. Oravcová),
17.03. 2017 – SEDEM – výstava z tvorby súčasných a bývalých pedagógov ZUŠ
v Podtatranskej knižnici v Sp. Sobote – R. Rabatin, B. Dunajová, J. Murinová, E.
Oravcová, V. Leštach, M. Kručay, J. Kalixová (hud. program: G. Leštachová Rošková
a P. Hučko),
21. 03. 2017 – Inšpirácie – výstava žiackych prác inšpirovaná tvorbou slovenských
výtvarníkov A. Brunovského a Ľ. Fullu v Dome kultúry (ped. B. Dunajová, J.
Murinová, E. Oravcová),
22.05. 2017 – Nakresli Rallye – výstava a súťaž pri príležitosti otvorenia
automobilovej súťaže Rally Tatry – práce žiakov popradských ZUŠ (org. príprava
a ocenené práce R. Rabatina a V. Leštacha, hudobný program S. Balogová a Ľ.
Chládek),
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12. 06. 2017 – Absolventská výstava – práce absolventov 1. a 2. stupňa štúdia
a štúdia pre dospelých výtvarného odboru, foyer Domu kultúry – pripravili všetci
pedagógovia VO (hud. program T. Kvasnica a K. Kočišová),
05. – 06. 2017 - Naši najmenší – výstava prác žiakov B. Dunajovej a J. Murinovej
v MŠ na Okružnej ulici,
05. – 06. 2017 - Žiacka výstava – práce žiakov elokovaného pracoviska v ZŠ s MŠ
vo Veľkej,
29. 06. 2017 – Aukcia výtvarných prác a výstava z tvorby žiakov elokovaného
pracoviska z Life Academy V. Károlyiovej a I. Brejčákovej spojená s prezentáciou
hudobného a tanečného odboru (žiaci E. Karhútovej, M. Radušovskej a L.
Baselidesovej) – koncertná sála ZUŠ.

SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY

Účasť na súťažiach je dôležitou súčasťou a významným motivačným činiteľom pre žiakov
i pedagógov. Do prípravy na súťaže sa zapojili žiaci a pedagógovia všetkých umeleckých
odborov školy. Účasť na súťažiach bola možná najmä vďaka aktivite pedagógov, ale tiež
finančnej i organizačnej podpore rodičovského združenia.
Hudobný odbor


Mladí klaviristi – Bratislava (09. – 10. 11. 2016)
- Róbert Hruška – 3. miesto (ped. príprava: E. Karhútová)



Hnúšťanský akord – Lipany (20. 02. 2017) – krajská súťaž družstiev v hudobnej
náuke
- 1. miesto družstvo kat. A (A. Barillová, L. Pálová, M. Bryja)
- 1. miesto družstvo kat. B (J. Králiková, E. Králiková, N. Cimermanová)
(všetky družstvá ped. príprava G. Leštachová Rošková)



Hnúšťanský akord – Hnúšťa (19. – 21. 03. 2017) – celoslovenská súťaž družstiev
v hudobnej náuke
- 3. miesto družstvo kat. A (A. Barillová, L. Pálová, M. Bryja)
družstvo získalo Cenu J. Hatríka a titul MUMUDR (Muzikant Mudrlant)
- 4. miesto družstvo kat. B (J. Králiková, E. Králiková, N. Cimermanová)
(všetky družstvá ped. príprava G. Leštachová Rošková)


Divertimento musicale Levoča (25. 03. 2017) - krajská súťažná prehliadka
súborovej a komornej hry
- Akordeónový orchester Fonetico – postup na celoslovenskú prehliadku
(ped. príprava M. Šabla)



Regionálna súťažná prehliadka v hre na dychových nástrojoch Spišská Nová Ves
(04. 04. 2017)
- Dominika Bočkayová – zlaté pásmo(ped. príprava S. Balogová)
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Katarína Bartošová – strieborné pásmo (ped. príprava S. Balogová)
Zuzana Šimšajová – strieborné pásmo (ped. príprava Ľ. Felber),
Tibor Králik – bronzové pásmo (ped. príprava Ľ. Felber),
Abigail Pribišová – bronzové pásmo (ped. príprava T. Kvasnica)



Schneiderova Trnava (04. 04. 2017) – celoslovenská súťaž v sólovej hre na klavíri:
- Róbert Hruška – Víťaz 5. kategórie, zlaté pásmo(ped. príprava E.Karhútová),
- Sandra Jonnerová – zlaté pásmo (ped. príprava J. Hudačková),
- Žofia Muchová – zlaté pásmo (ped. príprava A. Mašlejová),
- Laura Lindemanová - strieborné pásmo(ped. príprava A. Mašlejová),
- Zoja Fáberová – strieborné pásmo(ped. príprava A. Mašlejová),
- Alexandra Barillová – strieborné pásmo (ped. príprava E. Karhútová),
- Ján Mlynár – strieborné pásmo (ped. príprava J. Petrasová),
- Tamara Hrušková – diplom za účasť (ped. príprava E. Karhútová).



Mladý violončelista Slovenska (08. 04. 2017) – celoslovenská súťaž Kežmarok
- Ľubomír Rác – čestné uznanie (ped.príprava M. Radušovská)



Borákova Prievidza (12. 04. 2017) – celoslovenská súťaž v hre na bicích nástrojoch
- Samuel Straka – bronzové pásmo (ped. príprava: T. Kvasnica)



Akademická Banská Bystrica (28. 04. – 01. 05 2017) - súťažný zborový festival
- Free harmony - Cena Národného osvetového centra
- bronzové pásmo – kategória sakrálnej hudby (ped. príprava: B. Richnavská,
korep. J. Petrasová)



Banskoštiavnické kladivká (03. – 04. 05. 2017) – celoslovenská klavírna súťaž
Banská Štiavnica
- Róbert Hruška – Absolútny víťaz a Cena Akadémie umení v Banskej
Štiavnici, zlaté pásmo v 5. kategórii (ped. príprava: E. Karhútová)
- Natália Cimermanová – zlaté pásmo (ped. príprava: K. Kočišová)
- Tamara Mečárová – bronzové pásmo (ped. príprava: E. Karhútová)



Moyzesov slávik – Prešov (11. 05. 2017) – regionálna súťažná prehliadka
v zborovom speve v Prešove
- Samuel Sulír – zlaté pásmo,
- Anna Šimková – zlaté pásmo,
- Hana Droppová – strieborné pásmo,
- Veronika Hudáčová – bronzové pásmo
(ped. príprava a korepetícia D. Šurinová)



Detský festival Jána Cikkera Banská Bystrica (12. – 14. 05. 2017) - celoslovenská
súťaž v hre na klavíri
- Zoja Fáberová – zlaté pásmo (ped. príprava: A. Mašlejová)
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Keyboardová súťaž Bardejov ( 18. 05. 2017)
východoslovenského regiónu
- Adam Zeman – zlaté pásmo
- Samuel Mlynár – strieborné pásmo
(ped. príprava. M. Ľuptovčiak)



Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch Nové Zámky (25. 05.
2017
- Martin Štrbák – zlaté pásmo – kat A/I
- Martin Štrbák – zlaté pásmo – kat. A/II
- Martin Husár – zlaté pásmo – kat. A/I
- Martin Husár – strieborné pásmo – kat. A/II
(ped. príprava: T. Kvasnica)



Festival komornej hudby Čadca (07. 06. 2017) – celoslovenská súťažná prehliadky
- gitarové duo Saskia Štenclová, Jakub Čekan - bronzové pásmo (ped.
príprava: Z. Dudžáková)



Divertimento musicale Rimavská Sobota (16. – 17. 06. 2017) – celoslovenská
prehliadka komornej hudby
- Akordeónový orchester Fonetico – strieborné pásmo (ped. príprava:M.
Šabla)

–

súťažná prehliadka

Tanečný odbor



Majstrovstvá Slovenska v latinsko- amerických tancoch, Banská Bystrica (25. 02.
2017)
- 4. miesto – Juraj Pavličko, Lea Majerčíková – kat. do 21 rokov
- 5. miesto – Simon Novák, Tereza Ďurtová – kat. Mládež
(ped. príprava: J. Solus)

Ďalšie úspešné umiestnenia dosiahli tanečné páry pod vedením J. Solusa na celoslovenských
súťažiach a na súťažiach s medzinárodnou účasťou v Poprade, Kežmarku, Michalovciach,
Sečovciach, Pezinku, Martine, Leviciach, Nových Zámkoch, Revúcej, Martine, Prešove, Žiline,
Bratislave, Košiciach, Lučenci a i.)


Deň tanca Svit (16. 03. 2017) – regionálna súťažná tanečná prehliadka
- Zlaté pásmo – choreografia Stratená (ped. príprava: L. Baselidesová)



Deti deťom, Svit (26. 03. 2017) – okresná folklórna súťaž
- Strieborné pásmo – DFS Popradčan
(DFS Popradčan, ped. E. Oravcová)



Festival moderného tanca Bojnice (07. 04. 2017) – celoslovenská súťaž
- 2. miesto – choreografia Stratená (ped. príprava: L. Baselidesová)
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Tanečný festival Levice (21. – 23. 04. 2017) – celoslovenská súťaž
- 1. miesto – choreografia Stratená (ped. príprava: L. Baselidesová)



Deň tanca Poprad (28. - 29. 04. 2017) – krajská súťažná tanečná prehliadka
- 1. miesto – choreografia Stratená (ped. príprava: L. Baselidesová)



Zlatý kľúčik, Nové Zámky (12. 05. 2017) – celoslovenská súťaž
- 1. miesto – choreografia Stratená (ped. príprava: L. Baselidesová)



Deň tanca Žiar nad Hronom (16. 05. 2017) – celoslovenská súťaž
- 1. miesto – choreografia Stratená (ped. príprava: L. Baselidesová)
Krojované bábiky – medzinárodný festival detských folklórnych súborov Poprad
(02. – 04. 06. 2017)
- účasť DFS Popradčan (ped. príprava: E. Oravcová, korep.: Š. Karhút, ľud.
hudba: Ľ. Husár)





Majstrovstvá Európy Budapešť (30. 06. – 01. 07. 2017)
- 1. miesto – Majsterky Európy - choreografia Stratená (ped. príprava: L.
Baselidesová)

Výtvarný odbor


Anjel Vianoc – Tatranská galéria v Poprade
- 1. cena - Sofia Brajerčíková
Soňa Koláriková (obe ped. B. Dunajová)
- 3. cena - Anna Kelleová (ped. J. Murinová)
Lea Poráčová (ped. B. Dunajová)
- Čestné uznanie - Karolína Čičmancová, Kristína Pachová (ped. J. Murinová)



Vesmír očami detí – krajská súťaž Prešov
Najlepšie ocenené práce postupujúce do celoslovenského kola:
- Jakub Veštúr (ped. I. Dunajová)
- Lea Šoóšová (ped. I. Dunajová)
- Marko Šeleng (ped. I. Brejčáková)
- Juraj Illenčík (ped. V. Leštach)
- Alexandra Janíková (ped. V. Leštach)
Ďalšie ocenené práce:
- Laura Veštúrová (ped. B. Dunajová)
- Anett Anderle (ped. B. Dunajová)
- Zuzana Tomečková (ped. V. Leštach)



Moja budúcnosť v Európe, Poprad – súťaž regionálnej kancelárie EU
- 1. miesto – Miloš Čičmanec (ped. J. Murinová)
- 2. miesto – Anna Klaudia Burgerová (ped. E. Oravcová)
- 3. miesto – Anett Anderle (ped. B. Dunajová)
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Nakresli Rallye – súťaž pri príležitosti medzinárodnej automobilovej súťaže, Poprad
Ocenení:
- Peter Pomietlo, Róbert Jakubec, Adriána Pastrňáková (ped. R. Rabatin)
- Andrej Kaľavský (ped. V. Leštach)



Lidice 2017 (ČR) – medzinárodná súťaž
Čestné uznania:
- Andrea Mlynárová (ped. B. Dunajová)
- Hugo Hyben (ped. V. Leštach)
- Tatiana Dobisová (ped. V. Leštach)

Výsledky niektorých súťaží, na ktoré sme poslali práce žiakov neboli do hodnoteného
obdobia známe.
Literárno-dramatický odbor


XXIII. ročník PAN 2016 (22. 11. – 26. 11. 2016) – súťažná prehliadka pantomímy
a pohybového divadla s medzinárodnou účasťou v Liptovskom Mikuláši
- 1. miesto – Alžbeta Lorencová – Elixír – víťaz kat. Jednotlivci (ped. príprava:
Z. Krupková)



Divadelná Šuňava(03. - 04. 03. 2017) – XXV. ročník súťažného festivalu
neprofesionálneho divadla.
- 1. miesto – O dvoch bratoch – kat. Detské divadlo (ped. D. Kubaň, M. Novák),
- 1. miesto – Alica – kat. Divadlo mladých (ped. D. Kubaň, M. Novák),
- 2. miesto - Nič nie je čierne, alebo biele – kat. Divadlo mladých (ped. Z.
Krupková)



Krajská scénická žatva Poprad (05. 04. 2017)
- Nič nie je čierne, alebo biele – účasť (ped. Z. Krupková)



Rozprávkový Stropkov (07. – 08. 04. 2017)
- Diplom – O dvoch bratoch - (ped. D. Kubaň, M. Novák)



PROGRAMY A KULTÚRNE VYSTÚPENIA

-

23. 09. 2016 – vystúpenie žiakov Solus Dance Academy (SDA) na otvorení
medzinárodného basketbalového turnaja – ZŠ Komenského ul. (ped. J. Solus),
18. 10. 2016 - vystúpenie žiakov SDA v rámci programu Svetielko nádeje pre
postihnuté deti – Dom kultúry (ped. J. Solus),
21. 10. 2016 – tanečné vystúpenie SDA pre dôchodcov v programe Tretí vek sa
zabáva – DK Matejovce (ped. J. Solus),
13. 11. 2016 – vystúpenie folklórneho súboru Popradčan v hoteli Satel pre Úniu
nevidiacich a slabozrakých (ped. E. Oravcová, Š. Karhút),

-
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05. 12. 2016 – spolupráca pedagógov a žiakov s oddelením kultúry MsÚ v Poprade
a účinkovanie v programe Príchod Mikuláša na Nám sv. Egídia (ped. J. Solus, L.
Baselidesová, D. Kubaň, M. Novák),
08. 12. 2016 – hudobné vystúpenie husľového orchestra Tereza a jej deti pri
príležitosti 70. výročia založenia ZŠ Mierová ul. vo Svite (ped.T. Novotná),
10. 12. 2016 – vystúpenie DFS Popradčan v CVČ Poprad – Príchod Mikuláša (ped. E.
Oravcová, Š. Karhút, Ľ. Husár),
14. a 15. 12. 2016 – účinkovanie žiakov hudobného a tanečného odboru v rámci
vianočnej akadémie ZŠ s MŠ V. A. Scherfela vo Veľkej – Kino Máj (ped. Ľ. Felber, J.
Solus),
16. 12. 2016 – vianočný program súborov pred OC Forum Poprad (ped. B. Richnavská,
J. Petrasová, E. Oravcová, Ľ. Husár, Š. Karhút, Ľ. Chládek),
17. 12. 2016 – vystúpenie prípravného spev. zboru Popradčatá v rámci vianočného
podujatia Hippo Clubu v divadelnej sále v Sp. Sobote (ped. A. Mašlejová, J.
Hudačková)
18. 12. 2016 – vystúpenie žiakov speváckeho oddelenia v programe Posolstvo Vianoc
v Ev. kostole vo Veľkej (ped. D. Šurinová),
09. 02. 2017 – vystúpenie folklórneho súboru Popradčan v rámci fašiangového
programu pre Jednotu dôchodcov v divadelnej sále Sp. Sobota (ped. E. Oravcová, Š.
Karhút),
26. 02. 2017 – vystúpenie husľového orchestra Tereza a jej deti v Starej radnici
v Košiciach v rámci benefičného koncertu (ped. T. Novotná),
13. 03. 2017 – vystúpenie žiakov hudobného odboru na vernisáži výstavy Výtvarný
salón v Podtatranskom osvetovom stredisku (ped. Ľ. Felber),
13. 04. 2017 – vystúpenie žiakov hudobného odboru na vernisáži výstavy
v Podtatranskom osvetovom stredisku (ped. Ľ. Felber),
21. 04. 2017 – vystúpenie DFS Popradčan pre klientov zariadenia Seniores v PopradeVeľkej (ped. E. Oravcová, Ľ. Husár),
05. 05. 2017 – účinkovanie pedagógov školy v programe Umelci Popradu (P. Danková,
J. Solus, G. Rošková, T. Hulka),
14. 05. 2017 – účinkovanie žiakov hudobného a tanečného odboru v rámci
slávnostnej akadémie k Dňu matiek v ZŠ s MŠ V. A. Scherfela vo Veľkej – Kino Máj
(ped. Ľ. Felber, J. Solus),
17. 05. 2017 – hudobno-tanečné vystúpenie pri príležitosti 40. výročia založenia
Klubu dôchodcov Limba (J. Solus, E. Oravcová, Ľ. Husár, Š. Karhút),
31. 05. 2017 – vystúpenie žiakov tanečného odboru v rámci programu mestských
osláv Dňa detí (ped. J. Solus, L. Baselidesová),
01. 06. 2017 – vystúpenie žiakov tanečného odboru SDA na Senior party v KD Limba
(ped. J. Solus),
02. -04. 06. 2017 – vystúpenia DFS Popradčan v Poprade, Kežmarku a Veľkej Lomnici
v rámci festivalu Krojované bábiky (ped. E. Oravcová, Š. Karhút, Ľ. Husár),
07. 06. 2017 – hudobný program na vernisáži výstavy Svet ako ho vidíme my – práce
ľudí s ťažkým telesným postihnutím – Podtatranské osvetové stredisko Spišská
Sobota (ped. Ľ. Chládek),
09. 06. 2017 – hudobný program v rámci podujatia Celé Slovensko číta deťom –
Tatranská galéria v Poprade (ped. B. Házerová, K. Kočišová),
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09. 06. 2017 – vystúpenie žiakov tanečného odboru v rámci programu k 25. výročiu
založenia Gymnázia Dominika Tatarku – MsÚ Poprad (ped. L. Baselidesová)
12 a 13. 06. 2017 – tanečné vystúpenia v rámci celoslovenského žiackeho
futbalového turnaja Mc Donald´s Cup – NFC Poprad (ped. L. Baselidesová).

ZÁJAZDY, TVORIVÉ DIELNE, SÚSTREDENIA A OSTATNÉ MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY
 18. 04. – 03. 05. 2017 – koncertný zájazd členov husľového orchestra Tereza a jej deti
v Mexiku - s úspechom odohrali 10 samostatných koncertov (organizácia
a pedagogická príprava: T. Novotná),
 01. – 14. 06. 2017 – zájazd Popradského detského zboru v Červenom Kostelci (Česká
republika) – na pozvanie partnerského speváckeho zboru (organizácia a pedagogická
príprava
ZÁJAZDY, SÚSTREDENIA A TVORIVÉ DIELNE
















18. – 20- 10. 2016 – sústredenie tanečných párov slovenskej tanečnej reprezentácie
v Bratislave (ped. J. Solus,)
04. – 06. 11. 2016 – výtvarný plenér Liptovská Teplička (organizácia a pedagogické
vedenie: R. Rabatin a V. Leštach),
11. 11. 2016 – sústredenie Akordeónového orchestra Fonetico (ped. M. Šabla),
12. 11. 2016 – sústredenie žiakov dychového oddelenia – nácvik v ZŠ Komenského
(ped. T. Kvasnica, G. Rošková, Ľ. Felber a S. Balogová),
12. 11. 2016 – sústredenie žiakov tanečného odboru – príprava na program Príchod
Mikuláša (ped. J. Solus)
19. 11. 2016 – sústredenie žiakov triedy T. Kvasnicu – príprava na koncert,
25. 11. 2016 – víkendové sústredenie Akordeónového orchestra Fonetico (ped. m.
Šabla,
25. – 27. 11. 2016 – mimoškolské sústredenie husľového orchestra Tereza a jej deti
v Tatranskej Lomnici(ped. T. Novotná),
25. – 26. 11. 2016 – tvorivé dielne - maľba na hodváb na elok. pracovisku Francisciho
ul. (ped. A. Fedáková)
02. 12. 2016 – víkendové sústredenie Akordeónového orchestra Fonetico (ped. m.
Šabla,
03. 12. 2016 – sústredenie prípravného zboru Popradčatá - príprava na vianočné
koncerty (ped. A. Mašlejová, J. Hudačková, T.Novotná),
03. 12. 2016 – sústredenie žiakov dychového oddelenia - príprava na vianočné
koncerty (ped. T. Kvasnica, G. Rošková, S. Balogová, Ľ. Felber)
04. 12. 2016 – sústredenie TO - príprava vianočných tanečných choreografií (ped. J.
Solus,
04. 12. 2016 – víkendové sústredenie Akordeónového orchestra Fonetico (ped. m.
Šabla,
10. 12. 2016 – víkendové sústredenie Akordeónového orchestra Fonetico (ped. m.
Šabla,
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13. - 15. 01. 2017 – mimoškolské sústredenie žiakov TO na Zemplínskej Šírave v rámci
prípravy na súťaže (J. Solus),
21. 01. 2017 – tanečné sústredenie žiakov TO v rámci prípravy na súťaže (J. Solus),
28. 01. 2017 – tanečné sústredenie žiakov rámci prípravy na súťaže (J. Solus),
04. - 05. 02. 2017 – tanečné sústredenie žiakov v rámci prípravy na súťaže (J. Solus),
11. - 12. 02. 2017 – tanečné sústredenie žiakov v rámci prípravy na súťaže (J. Solus),
16. - 18. 02. 2017 – mimoškolské sústredenie žiakov TO v Radave v rámci prípravy na
súťaže (J. Solus),
17. – 19. 02. 2017 – mimoškolské sústredenie žiakov husľového orchestra vo
Vysokých Tatrách v rámci prípravy na koncertný zájazd v Mexiku (ped. T. Novotná),
04. – 05. 03. 2017 – sústredenie žiakov tanečného odboru na elok. pracovisku
Francisciho – príprava choreografií (ped. L. Baselidesová),
06. 03. 2017 – sústredenie komorného speváckeho zboru Free Harmony (ped. B.
Richnavská, J. Petrasová),
06. 03. 2017 – sústredenie komorného speváckeho zboru Free Harmony (ped. B.
Richnavská, J. Petrasová),
06. – 07. 03. 2017 – sústredenie – tvorivé dielne hudobnej náuky v rámci prípravy na
súťaž Hnúšťanský akord (ped. G. Rošková),
06. - 07. 03. 2017 – výtvarné dielne Maliarske tvorivé hry (ped. B. Dunajová, J.
Murinová, E. Oravcová),
07. 03. 2017 - sústredenie Akordeónového orchestra Fonetico (ped. m. Šabla),
08. - 09. 03. 2017 – tanečné sústredenie žiakov v rámci prípravy na súťaže (J. Solus),
10. - 12. 03. 2017 – mimoškolské tanečné sústredenie žiakov v Bratislave v rámci
prípravy na súťaže MS (J. Solus),
10. 03. 2017 – sústredenie klavírnej triedy A. Mašlejovej v rámci prípravy na
interpretačné súťaže,
11. 03. 2017 – sústredenie komorného speváckeho zboru Free Harmony (ped. B.
Richnavská, J. Petrasová),
11. - 12. 03. 2017 – tanečné sústredenie žiakov na elok. pracovisku Francisciho –
príprava súťažných choreografií (L. Baselidesová),
18. 03. 2017 – sústredenie klavírnej triedy E. Karhútovej v rámci prípravy na
interpretačné súťaže,
18. 03. 2017 - sústredenie Akordeónového orchestra Fonetico (ped. m. Šabla),
21. 03. 2017 - sústredenie Akordeónového orchestra Fonetico (ped. m. Šabla),
27. 03. 2017 – sústredenie žiakov dychového oddelenia v ZUŠ J. Silana – nácvik na
vystúpenie (T. Kvasnica),
31. 03. – 02. 04. 2017 – mimoškolské sústredenie žiakov husľového orchestra vo
Vysokých Tatrách v rámci prípravy na koncertný zájazd v Mexiku (ped. T. Novotná),
01. - 02. 04. 2017 – mimoškolské sústredenie žiakov TO na Zemplínskej Šírave v rámci
prípravy na súťaže (J. Solus),
08. 04. 2017 – sústredenie Free Harmony v konc. sále ZUŠ (ped. B. Richnavská),
23. 04. 2017 - tanečné sústredenie v tanečnej sále ZUŠ (ped. J. Solus),
28. – 30. 04. 2017 – tvorivé výtvarné dielne pre absolventov – maľba na hodváb
a práca s materiálom (ped. A. Fedáková),
08. 05. 2017 – sústredenie prípravného zboru Popradčatá – príprava na Jubilejný
koncert (ped. A. Mašlejová a J. Hudačková),
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09. 05. 2017 – zájazd absolventov hudobného, tanečného a literárno-dramatického
odboru do ŠD v Košiciach – muzikál Móric Beňovský (organizácia: G. Leštachová
Rošková),
13. 05. 2017- sústredenie gitarového orchestra – príprava na jubilejný koncert (ped.
B. Házerová)
31. 05. 2017 – Farebný svet detí – tvorivé dielne v spolupráci s odd. kultúry MsÚ
(ped. B. Dunajová)
03. 06. 2017 – tvorivé výtvarné dielne pre absolventov – maľba na hodváb a práca
s materiálom (A. Fedáková).

BENEFIČNÉ PODUJATIA
 účasť husľového orchestra Tereza a jej deti na benefičnom koncerte v Košiciach
(ped. T. Novotná),
 organizácia aukcie výtvarných prác v útulku zvierat vo Švábovciach na pomoc OZ
Cesta za domovom (ped. J. Murinová),
 aukcia výtvarných prác a koncert na podporu vybavenia špeciálnych tried v Life
Academy (V. Károlyiová, I. Brejčáková, E. Karhútová, M. Radušovská, L.
Baselidesová),
 príprava a darovanie žiackych výtvarných prác pre Dom Charitas Sv. Jána
Almužníka v Novej Ľubovni, ktorý poskytuje sociálne služby dospelým s
postihnutím (ped. J. Murinová a B. Dunajová),
 darovanie žiackych výtvarných prác a ich inštalácia v Centre sociálnych služieb
v Poprade (ped. R. Rabatin).

K. PROJEKTY
Medzinárodná akordeónová súťaž
Medzinárodná akordeónová súťaž je projektom, ktorý sa realizuje v dvojročných intervaloch.
V školskom roku 2016/2017 sme zorganizovali a finančne zabezpečili 9. ročník, ktorý sa
uskutočnil v dňoch 16. – 18. novembra 2016. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky, partnerom je Mesto Poprad, spoluorganizátorom je Rodičovské
združenie pri ZUŠ. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Poprad Ing. Jozef Švagerko,
umeleckým riaditeľom MAS je prof. Boris Lenko, koncertný umelec a pedagóg Vysokej školy
múzických umení v Bratislave.
Na 9. ročník súťaže bolo prihlásených 74 súťažiacich sólistov a 11 komorných zoskupení,
pedagógovia a pozorovatelia z umeleckých škôl rôznych typov zo Slovenska, Poľska, Českej
republiky, Ukrajiny, Chorvátska, Maďarska, Nemecka a Rakúska. Súťažiaci boli rozdelení
do deviatich kategórií rozdelených podľa veku, typu nástroja a podľa obsadenia v zmysle
platných propozícií.
Súťaž hodnotili dve päťčlenné medzinárodné poroty, ktoré si v počas dvoch dní vypočuli
celkom 77 súťažných výkonov, čo je o 10 viac, ako v predchádzajúcom ročníku. V rámci
súťaže sa konali tri koncerty, ktoré boli organizované v spolupráci s oddelením kultúry MsÚ a
boli začlenené do cyklu Popradská hudobná jeseň.
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L. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
V školskom roku 2016/2017 nebola v ZUŠ vykonaná inšpekčná činnosť.

M. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH
PODMIENKACH
1. Priestorové vybavenie
Centrom činnosti školy sú priestory ZUŠ v Dome kultúry, kde má škola k dispozícii 21
učební pre hudobný odbor, 2 učebne pre literárno-dramatický odbor (jednou z nich je
Divotvorná scéna), 3 ateliéry výtvarného odboru a 2 tanečné sály s príslušenstvom
(šatňa, sprcha). Súčasťou školy je Elokované pracovisko č. 1 na Francisciho ul. 910/8, kde
sa nachádza 1 tanečná sála a 2 učebne výtvarného odboru, šatne, sklad, kuchynka
a sociálne zariadenia. Na elokovanom pracovisku č. 2 Rovná 597/15 sa hudobný odbor
vyučuje v triedach školy Life Academy, pre výtvarný odbor je k dispozícii samostatný
výtvarný ateliér a pre vyučovanie tanečného odboru telocvičňa. Pre lepšiu dostupnosť
umeleckého vzdelávania sme spolupracovali so ZŠ s MŠ V. A. Scherfela, ktoré sa k 1. 9.
2017 stalo elokovaným pracoviskom školy. Tu bola k dispozícii 1 samostatná učebňa
hudobného odboru, 1 samostatná učebňa výtvarného odboru a telocvičňa pre
vyučovanie tanečného odboru.
2. Materiálno-technické vybavenie
Škola disponuje potrebným materiálno-technickým vybavením, hudobnými nástrojmi,
materiálom a učebnými pomôckami na všetkých pracoviskách. Každoročne však
potrebuje obnovovať, resp. dopĺňať zariadenie a vybavenie jednotlivých odborov. Tieto
potreby sa snažíme zabezpečiť z prideleného rozpočtu, nápomocným v tejto oblasti je aj
Stredisko služieb škole a doplnkovým zdrojom je finančná a materiálna pomoc
rodičovského združenia.
Z kapitálových výdavkov pridelených Mestom Poprad sme do materiálno-technického
vybavenia školy zakúpili:
 nový klavír – krídlo zn. Yamaha v hodnote 8.847,-€
Z bežných výdavkov prideleného rozpočtu sme investovali do týchto oblastí:
 nákup audiovizuálnej a digitálnej techniky:
- 1 ks televízny prijímač pre VO,
- 1 ks multifunkčné zariadenie - tlačiareň a skener A4
- 3 ks PC do hudobného a výtvarného odboru,
- 2 ks notebookov na ekonomické oddelenie,
- reproduktory a stojany k PC,
 programového vybavenie:
- 2x aktualizácia programu Asc agenda,
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- 15 licencií antivírusového programu,
nákup hudobných nástrojov, učebných pomôcok, zariadení a materiálu:
- 1 ks keyboard so stojanom a puzdrom,
- 4 ks akustických gitár,
- 1 ks elektroakustická gitara,
- 3 ks gitarové podnožky a 1 ks stojan,
- 2 ks notové stojany,
- 2 ks ladičky,
- 1 reproduktor s Blootooth,
- hrnčiarsky kruh pre výtvarný odbor,
- 1 ks striekacia pištoľ s kompresorom,
- maliarske kruhy,
- notová literatúra,
interiérové vybavenie:
- vstavaná skriňa a revitalizácia učebne hudobnej náuky,
- rohože pred učebne,
- 4 ks kancelárskych kresiel,
- 4 ks stojanové vešiaky,
- 2 pracovné stoly,
- 4 ks koberce,
nákup zariadení na údržbu priestorov:
- prepravný vozík a rudla,
opravy a údržba hudobných nástrojov,
opravy a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky,
úhrady nájmu, energií, poštových a telekomunikačných služieb,
úhrady za školenia, semináre a vzdelávacie kurzy,
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb a drobného materiálu na údržbu.

Zo vzdelávacích poukazov sme čerpali na
 nákup materiálu pre výtvarný odbor,
 úhradu nákladov na mimoškolské sústredenia,
 návštevu divadelných predstavení, tanečných a hudobných podujatí,
 nákup notového materiálu,
 nákup kancelárskych potrieb.
Rodičovské združenie zo svojich finančných prostriedkov prispelo na:
 nákup materiálu pre výtvarný odbor,
 nákup publikácií, notového materiálu a i.,
 účasť žiakov na súťažiach, prehliadkach a festivaloch,
 zabezpečenie koncertov, výstav, mimoškolských aktivít, sústredení a pod.,
 nákupu knižných poukážok a predmetov pre ocenených žiakov za dosiahnuté
výsledky a reprezentáciu školy.
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N. ÚDAJE O FINANČNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO –VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI ŠKOLY
1. Rozpočet pridelený zriaďovateľom na rok 2016:
Názov položky

Schválené

Prostriedky pridelené zriaďovateľom podľa VZN 514 560
Vlastné príjmy
65 000
Mimorozpočtové zdroje – dotácia MŠSR na MAS
Vzdelávacie poukazy
3 210
Kapitálové výdaje
Spolu
582 770

Úprava

Čerpanie

514 560
87 130

514 560
83 500
4 500
3 801
8 847
615 208

3 800
10 000
615 490

2. Rozpočet pridelený zriaďovateľom na rok 2017:
Názov položky

Schválené

Prostriedky pridelené zriaďovateľom podľa VZN 561 560
Vlastné príjmy
70 000
Vzdelávacie poukazy
2 800
Kapitálové výdaje
0
Spolu
634 360

Úprava

Čerpanie

-

-

O. CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE NA PRÍSLUŠNÝ
ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE ICH PLNENIA


Udržiavať úroveň umeleckej a odbornej kvality vyučovacieho procesu vytváraním
podmienok pre jeho modernizáciu.
Termín: stály
Stav: plní sa priebežne (bližšie uvedené v predchádzajúcom prehľade podujatí
a čerpania rozpočtu).



Vo vyučovacom procese využívať poznatky
kontinuálneho vzdelávania.
Termín: stály
Stav: splnené (uvedené v časti I. tejto správy)



Organizačne zabezpečiť 9. ročník medzinárodnej akordeónovej súťaže.
Termín: november 2016
Stav: splnené
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a zručnosti získané formou



Zabezpečiť telefonické a internetové pripojenie na elokovanom pracovisku 1 –
Francisciho ul.
Termín: január 2017
Stav: splnené



Doriešiť administratívne náležitosti na zriadenie elokovaného pracoviska v ZŠ s MŠ
v. A. Scherfela v Poprade-Veľkej.
Termín: marec 2017
Stav: splnené



Priebežne riešiť akustickú izoláciu tried hudobného odboru v hlavnej budove
a ďalšie materiálno-technické požiadavky podľa možností rozpočtu.
Termín: stály
Stav: nesplnené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov –úloha trvá.



Zvýšiť zručnosti zamestnancov pri práci so systémom Edupage a podiel na jeho
využívaní pri zadávaní údajov, kontrole platieb a komunikácii s rodičmi, zlepšiť tak
kontrolnú činnosť vedenia školy a odbúrať administratívnu záťaž učiteľov.
Termín: jún 2017
Stav: plní sa priebežne, úloha trvá.

P. OBLASTI S DOBRÝMI VÝSLEDKAMI A OBLASTI S NEDOSTATKAMI,
NÁVRHY OPATRENÍ
Dobré výsledky:
 aktivita pedagógov pri zabezpečovaní školských a mimoškolských podujatí,
 kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov a ich záujem
o zvyšovanie ďalšieho vzdelávania,
 kvalita profilu absolventa na všetkých stupňoch štúdia,
 zapojenosť žiakov do hry v súboroch a hudobných telesách,
 úspešnosť žiakov v talentových skúškach na školy s umeleckým zameraním,
 zvýšenie podielu využívania IKT, projektového vyučovania a postupná
modernizácia metód vyučovania,
 účasť žiakov na umeleckých súťažiach, vysoká zapojenosť a kvalita
dosiahnutých výsledkov,
 kvalita a kvantita verejnej prezentácie výsledkov školy vo všetkých
umeleckých odboroch,
 dobrá medziodborová a medzipredmetová spolupráca,
 organizácia tvorivých dielní, sústredení a motivačných podujatí pre žiakov,
 aktívna spolupráca školy so zriaďovateľom a participácia na kultúrnom živote
mesta (kultúrne vystúpenia, organizačná pomoc a pod.),
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Nedostatky:









prepojenie školy s rodinou, organizácia spoločných aktivít a podujatí pre
rodičov a deti, organizácia projektov,
aktívna spolupráca školy s rôznymi inštitúciami pri zabezpečovaní
a organizácii rôznych programov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských
aktivít,
spolupráca s osobnosťami kultúrneho a umeleckého života, s partnerskými
inštitúciami a školami.
využívanie vzdelávacích poukazov ako doplnkového zdroja financovania
aktivít školy.

systém financovania originálnych kompetencií bez zohľadnenia rastu
platových nárokov zamestnancov (zvyšovanie kvalifikácie, zvyšovanie platov
pedagogických a nepedagogických zamestnancov), ktorý spôsobuje
nedostatok finančných prostriedkov na motivačné hodnotenie zamestnancov
a modernizáciu vyučovacieho procesu,
nedostatok akreditovaných vzdelávacích programov kontinuálneho
vzdelávania zameraných na odbornú problematiku,
nedostatočné kompetencie pedagógov pri práci so žiakmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami,
zaťaženosť vedenia školy administratívou a vyučovaním nad rámec povinného
úväzku, oslabenie kontrolnej a hospitačnej činnosti,
zastarané, resp. nevyhovujúce materiálne a priestorové vybavenie niektorých
učební v hlavnej budove (akustika, interiérové vybavenie), niektorých učební
na elokovaných pracoviskách (Vo Life Academy – malý priestor) najmä
telocviční, v ktorých sa vyučuje tanečný odbor (umiestnenie a ochrana
zrkadiel,
generačná výmena členov Popradského detského zboru, zaťaženosť žiakov
inými voľnočasovými aktivitami, nedostatok nových spevákov.

Ciele a opatrenia:
1 Spracovať projekt zameraný na získanie mimorozpočtových zdrojov pre vybavenie
predmetu výtvarná animácia, resp. zriadenie školského multimediálneho štúdia.
Termín: jún 2018
Zodp.: riaditeľka školy a vedúci PK
2 Podporovať zamestnancov rozširujúcich svoje odborné a pedagogické kompetencie
zamerané na zvýšenie úrovne a modernizáciu výchovno – vyučovacieho procesu
(špecifické oblasti jednotlivých vyučovacích predmetov, digitálne technológie, práca
so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vedenie predmetových
komisií a pod.).
Termín: stály
Zodp.: vedenie školy
3 Zvýšiť podiel vedúcich predmetových komisií na riadení školy.
Termín: stály
Zodp.: riaditeľka školy a vedúci PK
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4 V spolupráci s pedagógmi hudobného odboru zrealizovať doplňujúci výber nových
členov a nastaviť vhodný systém výchovy dorastu do základnej zostavy Popradského
detského zboru.
Termín: december 2017
Zodp.: pedagógovia HO
5 Určiť priority a efektívnym čerpaním rozpočtu vyčleniť prostriedky na motivačné
ohodnotenie pedagógov.
Termín: stály
Zodp.: vedenie školy
6 Obnoviť zastarané a opotrebované interiérové zariadenie a realizovať funkčné úpravy
v niektorých učebniach, doplniť
materiálno-technické vybavenie v súlade
s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ (prioritne najmä tanečný
odbor), estetizovať komunikačné zóny v hlavnej budove ZUŠ (stolíky, skrinky, rámy
na výtvarné práce, informačné tabule a stojany).
Termín: jún 2018
Zodp.. riaditeľka školy, ekonómka a pedagógovia VO

R. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI A VEREJNOSŤOU
1. Spolupráca s Rodičovským združením pri ZUŠ
V školskom roku 2016/2017 pracoval pri Rodičovskom združení ZUŠ výbor v zložení:
 Ing. Jozef Králik – predseda
 JUDr. Pavol Hudzík - podpredseda
 Mgr. Adriana Jakubcová – zapisovateľka
 Mária Hujsiová – hospodárka
 Anetta Hrebenárová – členka
 Martina Dominiková - členka
 PharmDr. Tatiana Mečárová– členka
 Mgr. Andrea Mašlejová, PhD – členka
 Eva Michalková– členka
 MUDr. Jana Valová – členka
 Katarína Zoričáková - členka
Rada Rodičovského združenia pri ZUŠ sa schádzala pravidelne, približne raz mesačne
a rozhodovala predovšetkým o finančnej podpore podujatí a pomoci škole. V priebehu
školského roka došlo k transformácii RZ a k prechodu členov do OZ Umenie ako dar, kde sa
sformovala nová rada.
Rodičovské združenie v tomto roku podporilo:
- účasť žiakov všetkých odborov na súťažiach, prehliadkach a sústredeniach,
- nákup materiálu a pomôcok pre výtvarný odbor,
- plenér VO v Liptovskej Tepličke, tvorivé dielne, letný tábor,
- účasť na tanečných workshopoch a zabezpečenie kostýmov na choreografie,
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zakúpenie pracovných listov a odborných publikácií,
aktivity spojené s ukončením štúdia absolventov (propagácia, pozdravy, koncerty,
výstava, darčeky, zájazd na muzikál v ŠD Košice) a i.,
- nákup darčekov pre úspešných žiakov,
- inštalačný materiál a občerstvenie na výstavy výtvarného odboru,
- údržbu a opravy hudobných nástrojov a i.
Rodičovské združenie sa podieľalo na
- organizácii 9. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže,
- podpore výchovno-vzdelávacieho procesu a prepojenia školy a rodiny aktívnou
účasťou rodičov a detí na spoločných aktivitách, akými boli napr. tvorivé výtvarné
dielne, rodinný koncert, triedne koncerty, výstavy a predstavenia. Rodičia aktívne
pomáhali pri riešení mnohých situácií, na ktoré škola nemala dosť vlastných
prostriedkov, alebo možností.
-

2. Spolupráca s Radou školy pri ZUŠ a jej činnosť
V školskom roku 2016/17 sa rada školy zišla dvakrát. 25. 10. 2016 prerokovala a schválila
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ za školský rok
2015/16. Na ďalšom zasadnutí v júni 2017 sa zaoberala štatútom RŠ a aktuálnymi
informáciami o zabezpečení výchovno- vzdelávacieho procesu.
3. Spolupráca s inými inštitúciami
Partnermi školy pri zabezpečovaní úloh v uplynulom školskom roku boli najmä tieto
subjekty:
- Mesto Poprad – zriaďovateľ školy, s ktorým škola spolupracuje pri riešení finančného,
materiálno-technického, priestorového a organizačného zabezpečenia a v oblasti
metodického a odborného riadenia,
- Mesto Poprad – oddelenie kultúry kooperácia pri organizácii koncertov
a kultúrnych podujatí, participácia na kultúrnom živote mesta,
- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR – vyhlasovateľ Medzinárodnej
akordeónovej súťaže,
- Tatranská galéria, Podtatranské múzeum, Podtatranská knižnica, Podtatranské
osvetové stredisko – organizácia podujatí, kultúrne programy, metodická a osvetová
činnosť,
- materské, základné a stredné školy v meste Poprad a okolí – výchovné koncerty,
vystúpenia, projekty, pomoc pri príprave súťaží záujmovej umeleckej činnosti žiakov,
- stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním – vzájomná pomoc pri profesijnej
príprave žiakov, metodická a vzdelávacia činnosť,
- partnerské ZUŠ a súbory (Ústí nad Orlicí, Červený Kostelec ai.),
- kultúrne inštitúcie a osobnosti kultúry, hudobní skladatelia a interpreti, výtvarní
umelci,
- sponzori – finančná a materiálna pomoc škole a jej aktivitám,
- médiá – propagácia činnosti školy,
- rôzne záujmové a spoločenské organizácie,
- profesijné organizácie a vzdelávacie inštitúcie,
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-

Asociácia ZUŠ SR - profesijné združenie zabezpečujúce informovanosť a jednotnú
stratégiu pri presadzovaní záujmov, odborných a legislatívnych otázok základných
umeleckých škôl.

ZÁVER
Správa bola spracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
Podkladmi pre správu boli hodnotiace správy predsedov predmetových komisií za jednotlivé
odbory a vedúcich umeleckých súborov, správa o hospodárení za rok 2016 a 1. polrok 2017
a evidencia podujatí a aktivít školy.
Správa bola prerokovaná na zasadnutiach pedagogickej rady dňa 29. 06. a 03. 10. 2017
a predložená na vyjadrenie rade školy na zasadnutí 18. 10. 2017.

Mgr. Katarína Kočišová
riaditeľka školy
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Príloha č. 1

VYJADRENIE RADY ŠKOLY

Rada školy pri Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici v Poprade na svojom zasadnutí
dňa 18. 10. 2017 prerokovala predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/17 a odporúča ju na schválenie
zriaďovateľovi.

....................................................................
Mgr. Andrea Mašlejová, PhD, DiS. art.
predsedníčka rady školy

V Poprade 18. 10. 2017
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