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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 324/2008 Z.z. zo 6.augusta 2008 o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 21/2009-R na klasifikáciu a hodnotenie žiakov ZUŠ 

3. Koncepcia školy na roky 2015- 2018  

4. Plán práce ZUŠ na školský rok 2016/2017. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ v školskom roku:2016/2017 

7. Ďalšie podklady (vystúpenia, súťaže, prehliadky, prezentácia školy...) 

 

 

 

S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote za školský rok 2016/2017. 

 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: 

 

1. Názov školy:       Základná umelecká škola  

2. Adresa školy:      Salvova 1, Rimavská Sobota 

3. telefónne číslo:    047/ 56 227 81                    faxové číslo:      

4. Internetová adresa: www.zusrs.sk           e-mailová adresa:  zusrs@rsnet.sk 

5. Zriaďovateľ:             Mesto Rimavská Sobota 

    štatutárny zástupca:  JUDr. Jozef Šimko 

6. Adresa : Mestský úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota 

7. telefónne číslo:  047/ 56 21 444      047/56 04 639                  faxové číslo:   

8. Internetová adresa: www.rimavskasobota.sk                                       

  e-mailová adresa: mesto@rimavskasobota.sk,    primator@rimavskasobota.sk 

 

 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

  Mgr. Marian Lacko  riaditeľ školy  

  Mgr. Eva Čarnoká zástupca riaditeľa školy  

  Mgr. Lívia Kónyaová zástupca riaditeľa školy   

 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

7.1) Údaje o rade školy: 
 

Rada školy pri ZUŠ  v Rimavskej Sobote 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. 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017:  

 

Zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 5.októbra 2016. 

Členovia RŠ schválili vyhodnocovaciu správu za školský rok 2015/2016, ktorú predložil Mgr.Marian 

Lacko, riaditeľ ZUŠ. 

Mgr. Marian Lacko oboznámil členov so zahájením nového školského roku, počtom žiakov a personálnych 

zmenách v jednotlivých odboroch, postupnom dopĺňaní technického vybavenia pre audiovizuálny odbor 

a predmet fotografia a film vo výtvarnom odbore.  

Členovia RŠ schválili plán práce na školský rok 2016/2017 

Mgr. Marian Lacko informoval o priestorových nedostatkoch na vyučovanie, o potrebe dostavby budovy 

ZUŠ na Svätoplukovej ulici - sály. ktorá by slúžila na vystúpenia troch odborov, HO,TO,LDO a zároveň 

aj na vyučovanie TO, LDO aj OAMT a tiež výstavy VO. 

Riaditeľ zároveň informoval, že škola si v tomto školskom roku pripomenie 85. výročie svojho vzniku. 

Nebudú sa robiť veľké oslavy, ale bude Koncert bývalých a súčasných žiakov a výstava súčasných žiakov. 

V rámci koncertu sa predstavia aj odbory: TO, LDO a OAMT. 

Na tento koncert boli pozvaní všetci členovia RŠ. 

 

Rada školy pri ZUŠ pracuje v zložení: 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) 

1. Ing.Marianna Tomková predseda rodič 

2. Mgr.Ibolya Mihóková podpredseda pedagog. zamestnanec 

3. Mária Hacskóová člen pedagog. zamestnanec 

4. Valéria Reisingerová člen nepedagog.zamestnanec 

5. Vladimír Sporina člen rodič 

6. Mgr. Naďa Miháľová člen rodič 

7. Zuzana Pekarčíková člen rodič 

8. Ing. Samuel Urban člen poslanec 

9. Ing.arch. Erik Klaubert člen poslanec 

10. Mgr.Vlasta Ďuricová člen za zriaďovateľa 

11. Alica Resutíková člen za zriaďovateľa 

 

Mgr.Ibolya Mihóková                                                                                                                               

  podpredsedkyňa RŠ 

 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa 

školy:  

V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnilo  

                       5 zasadnutí pedagogickej rady 

                       8 zasadnutí umeleckej rady 

                       7 pracovných porád, ktoré riešili konkrétne úlohy 

Predmetové komisie zasadali pre všetky nástrojové oddelenia v priebehu mesiaca október;  

Metodické združenie jednotlivých odborov :    
 

                  MZ  -  hudobný odbor     ZUŠ Rimavská Sobota - klavír 

           PMU - regionálna súťažná prehliadka v komornej hre ( zborový  

                                                           spev, ŠH, klasické a elektronické nástroje) 

                  MZ -  výtvarný odbor      ZUŠ  Rimavská Sobota 

           Novoročenky -  2017 - regionálna  súťaž žiakov ZUŠ 

                  MZ -  tanečný odbor        ZUŠ  Veľký Krtíš 

      PMT -  organizuje ZUŠ Balog nad Iplom v DK Vinica 

                        MZ - LDO        ZUŠ Rimavská Sobota 
 

 MZ sa uskutočňujú v spolupráci ZUŠ regiónu Novohrad, Gemer, Malohont / 11 ZUŠ/ 
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b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prípravného ročníka ZUŠ, údaje o počtoch a úspešnosti 

žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy  

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do prípravného štúdia ZUŠ 

 

POČET  

 ŽIAKOV 

 

HO 

 

VO 

 

LDO 

 

TO 

PŠ k 15.9.2016 23                   6  -                40 

PŠ k 31.8.2017 18 6 - 36 

 

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy   
 

 c.2.1:   Absolventi I.stupňa základného štúdia ZUŠ 

 

 Počet 

žiakov  

 

Prehľad o počte žiakov I. stupňa prijatých na jednotlivé druhy SŠ  

Konzervatórium 

           HO 

  Konzervatórium 

            HO 
ŠUP,   SPgŠ                   

VO 

Konzervatórium 

LDO 
Konzervatórium 

TO 

 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

1 1 - - 3    3 - - - - 

 

Medzinárodné konzervatórium – Praha, Konzervatórium Bratislava, Konzervatórium Košice Timonova 

ul, Konzervatórium Banská Bystrica, Pink Harmony Zvolen – súkromné konzervatórium, Stredná 

umelecká škola Košice,Škola úžitkového výtvarníctva – Košice, Konzervatórium Bélu Bartóka Miškolc, 

Stredná umelecká škola Trenčín, Stredná pedagogická škola Lučenec, Stredná umelecká škola B.Štiavnica, 

Súkromná umelecká škola Bratislava, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin, Prešov, 

Košice, Súkromná stredná umelecká škola filmová Košice, Súkromné tanečné konzervatórium Košice, 

Stredná odborná škola drevárska - Zvolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor                         Počet žiakov 

 

Stav k 15.9.2016            Stav k 31.8.2017 

 

HO 

 
236 

 

223 

VO 

 
178 170 

LDO 

 
  38   28 

TO 

 
107 114 

AVO 

 
  13   12 

Spolu 

 
572 547 
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c. 2.2.  Žiaci  a absolventi II.stupňa základného štúdia ZUŠ  

  

Počet 

žiakov 

 

  Prehľad o počte žiakov druhého stupňa prijatých na  vysokoškolské štúdiá 

VŠ pedagogického 

zamerania HO   

  

         VŠ umeleckého zamerania - VO ,  LDO 

 

 
Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

- - 3 3 

Akadémia umení Banská Bystrica – réžia, herectvo, dramaturgia, maľba 

Akadémia umení, Budapešť - odbor textilná tvorba 

UMB Banská Bystrica - výtvarná výchova, pedagogická fakulta 

Univerzita Komenského Bratislava – kulturológia 

UKF Nitra – pedagogická fakulta 

Katolícka univerzita Ružomberok 

Technická univerzita v Košiciach, fakulta umení, katedra grafiky 

Západočeská univerzita – ústav umenia a dizajnu, odbor šperk, Plzeň 

Slovenská technická univerzita, Bratislava, dizajn, architektúra 

VŠMU – Bratislava – bábkoherectvo 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania. 

- klasifikácia celkového prospechu v rámci  odborov a v HO aj v hre na nástroj  

 

e.1.)   Prospech  žiakov  podľa odborov: 
 

 

 

Hodnotenie žiakov  - hudobný odbor  - hra na hudobný nástroj 

 
                                                                     I. polrok                  II.   polrok 

Nástroj                     PsV P Nep      Spolu PsV   P Nep Spolu 

Klavír  54 27 1    82 52 31  - 83 

Husle  14  5 -    19   13   5 - 18 

Akordeón    9  3 -    12   10   2 -            12 

Dychové nástroje  16  6 -    22   17   5  - 22 

Spev  26   5 -    31   26   4 - 30 

Gitara  24   9 1    34   20 13 - 33 

Bicie   7         - -      7     7   - -  7 

        Spolu  žiakov v HO 150 55 2  207 145 60 -         205 

                                                                   I. polrok                 II.   polrok 

Počet  žiakov                     PsV P Nep Spolu PsV   P Nep Spolu 

Hudobný odbor 150 55 2   207 142 63 - 205 

Výtvarný odbor 180  - -   180 164 - - 164 

Literárno-dramatický odbor   33  - -     33   28 - -  28 

Tanečný odbor   49 31 -     80   66 12 -  78 

Odbor audioviz.a multim.tvorby   13 - -     13   12 - -  12 

Spolu 456 55 2   513 424 63           487 

Počet žiakov spolu               + 63  PŠ    582            +  60 PŠ          547 
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f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2016/2017  
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4. februára 2015 pod číslom 

2015-6346/5841:1-10A0 pre základné umelecké školy s platnosťou od 1. septembra 2015. 
 

 

Odbor                Nástroj Číslo učebného plánu 

PŠ  č.1b, 36,52 

HO klavír č.3,20 

 husle č.4, 20  

 gitara č. 4,20 

 akordeón č. 4, 20 

 spev č.8, 20, 22 

 dychové  č. 10,13,20 

 bicie č. 7,20 

VO  č.53, 54, 55,58 

LDO  č. 42, 45, 47, 49 

TO  č.37, 38,39 

AVO  č.59,60 

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie  

      

 

Základná  umelecká  škola Počet 

zamestnanci ZUŠ –spolu          29 

Z toho PZ*          25 

Z počtu PZ   

- kvalifikovaní          23 

- nekvalifikovaní            2     

- dopĺňajú si vzdelanie            - 

Z toho NZ**            4 

Z počtu NZ  

- hospodárka            1 

- seminárny technik            1 

- školníčka – upratovačka            1 

- upratovačka            1 

Spolu počet zamestnancov                        29 

 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ                   25 

 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,   NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

UMB - B.Bystrica - - - - 
Trnava - Masmediálna 

komunik. - fotografia 
- - - - 

Konzervatórium - - - - 

Rigorózna skúška - - - - 

SUŠ Košice - - - - 
Kontinuálne 

vzdelávanie 
6 6 - - 
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Funkčné inovačné     

        vzdelávanie 
- - - - 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

Prezentácia žiakov na podujatiach organizovaných školou:   
         

       V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnili:   

  7 interných žiackych koncertov 

Koncert a vernisáž  k 85.výročiu založenia ZUŠ v Rimavskej Sobote - koncertná sála DK 

Vianočný koncert v spolupráci s Casino klubom v katolíckom  kostole - december 

Verejný  koncert v MsKS - máj  

Koncert v rámci akcie Umenie v uliciach - jún 

10 výchovných koncertov pre ZŠ a MŠ so zameraním na hudobné nástroje 

 Vernisáž výstavy prác žiakov VO – Novoročenky 2017 

 Vystúpenia LDO  - žiakov I. a II. stupňa v inscenáciách  30 krát  

 Vystúpenia žiakov TO - Vianočná burza v DK, Dni mesta RS, Deň tanečného odboru 

                                        Tanečné workshopy v Poľsku a vo Fiľakove 

  Prezentácia prác žiakov OAMT: 

 - November 2016- premietanie filmu STRANGER na fesivale Áčko v Bratislave 

 - Premietanie filmu STRANGER na festivale „Okno na východ“- BERLÍN 

 - Stáž žiakov v Tv JOJ 

 

 Účasť žiakov na podujatiach organizovaných inými organizáciami:   
                

 HUDOBNÝ ODBOR   

 

ZUŠ pravidelne zabezpečuje kultúrny program na podujatiach spoločenských organizácií. Účinkujú na 

nich žiaci sláčikového, dychového, akordeónového, speváckeho, gitarového oddelenia. 

V priebehu školského roka sa uskutočnili nasledovné vystúpenia:   

           

  13.8.2016 Deň obce Šimonovce 

  23.9.2016 MsÚ - vyhodnotenie súťaže - „Najkrajšie balkóny mesta“ 

  6.10.2016 Pietna spomienka – cintorín mesta 

11.10.2016 Deň duševného zdravia - koncert venovaný  klientom oddelenia psychiatrickej liečby 

12.10.2016 Gemersko-malohontské múzeum - vernisáž výstavy 

19.10.2016 Drienčany - vystúpenie na celoslovenskej súťaži Zlaté pero, zlatá podkova, zlatý vlas 

21.10.2016 Vystúpenie pre dôchodcov v obci Rimavské Zalužany 

29.10.2016 MsÚ - ZPOZ - uvítanie detí do života a pozdrav jubilantom 

18.11.2016 Koncert a vernisáž pri príležitosti 85.výročia založenia ZUŠ 

21.11.2016 Galéria Ganévia - vernisáž výstavy 

22.11.2016 Výročná schôdza SZPB  

29.11.2016 MsÚ - prijatie rodáčky I.Rakusa 

  2.12.2016 Gemersko-malohontské múzeum - vernisáž výstavy 

  5.12.2016 Benefičný koncert červeného kríža 

  5.12.2016 Vítanie Mikuláša - hlavné námestie 

  6.12.2016 Program pre MŠ ul.Rybárska 

  8.12.2016 Gemersko-malohontské múzeum - vernisáž výstavy 

  8.12.2016 Aktív ČK      

  9.12.2016  Regionálna prehliadka speváckych zborov Daxnerov Tisovec - Mystic choir 

13.12.2016 Vianočný program pre nemocnicu 

15.12.2016 Gemersko-malohontské múzeum - vernisáž výstavy 

17.12.2016 ZPOZ - uvítanie detí do života + jubilanti 

19.12.2016 Vianočné posedenie pracovníkov nemocnice - oddelenie psychiatrickej liečby  

21.12.2016 Verejný vianočný koncert  žiakov ZUŠ v katol. kostole v spolupráci s Casino klubom 

  14.2.2017 DSS Sušany - hudobné popoludnie 
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  23.2.2017 Gemersko-malohontské múzeum - vernisáž výstavy 

  25.2.2017 ZPOZ - uvítanie do života 

    1.3.2017 Gemersko-malohontské múzeum - vernisáž výstavy 

    9.3.2017 DSS Sušany - program pri príležitosti MDŽ 

  22.3.2017  MsÚ - Deň učiteľov  

  29.3.2017 Deň učiteľov SOŠ Technickej v Rimavskej Sobote 

  11.4.2017 Hudobné popoludnie – program pre pacientov oddelenia psychiatrickej liečby 

  27.4.2017 Vystúpenie pre Maticu Slovenskú 

    5.5.2017 Dni mesta - slávnostné mestské zastupiteľstvo + vystúpenie žiakov TO na hl. námestí 

    5.5.2017 Koncert víťazov PMU 2017 v komornej hre - DK Veľký Krtíš 

  11.5.2017     Gemersko-malohontské múzeum - vernisáž výstavy 

  17.5.2017     Jubilanti SZPB 

  19.5.2017 80. výročie maďarského katolíckeho spevokolu – katolícky kostol 

  24.5.2017 Verejný žiacky koncert - DK  

  26.5.2017 Výročná členská schôdza hasičského zboru 

  11.6.2017 Obete Holokaustu - pietna spomienka - mestský cintorín 

  13.6.2017 Hudobné popoludnie - oddelenie psychiatrickej liečby 

  16.5.2017 Jubilanti OŠ       

  22.6.2017 MsÚ - prijatie úspešných študentov mesta v obradných priestoroch primátorom mesta 

  24.6.2017 Deň obce Šimonovce 

  27.6.2017 Umenie v meste - koncert žiakov HO na hl. námestí 

  15.7.2017 Vystúpenie pre Zväz záhradkárov – Lukovištia 

 

Mená žiakov a pedagógov, ktorí pripravili a zúčastnili sa jednotlivých vystúpení:  

  

Štefan Szaniszló - saxofón            16x vyuč. J.Csízi, korepet.J.Gödri,E,Čarnoká 

Adam Korcsog - gitara  11x vyuč. M.Petický 

Simona Kántorová - flauta    9x vyu.   A.Mitterová, korepet. J.Gödri 

Dániel Szaniszló - husle,spev      9x vyuč. E.Szabóová,S.Langová, korepet. E.Čarnoká,  

Vratko Mančuška - husle    5x vyuč. E.Szabóová, korepet. E.Čarnoká 

Viktória Göndörová – ZF    3x vyuč. J.Csízi,korepet. E.Čarnoká 

M.Stelan Likavec - trubka    2x vyuč. A.Mitterová, korepet. J.Gödri 

Sofia Szántóová – husle    2x      vyuč. E.Szabóová, korepet. J.Gödri 

Veronika Trnková – spev    2x      vyuč. S.Langová, korepet. E.Čarnoká 

Samuel Fehér – husle     2x vyuč. E.Szabóová, korepet. E.Čarnoká 

Štefan Hájek - spev      2x vyuč. J.Dobrocká, korepet. E.Čarnoká, J.Dobrocká 

Dominik Melich – gitara    2x vyuč. J.Illéš 

Paulína Drobňáková – keyboard   1x vyuč. E.Miháliková 

Alex Matzenauer – akordeón    1x vyuč. J.Dobrocká 

Karolína Bodorová – spev    1x vyuč. J.Dobrocká 

Ema Šárogová – akordeón    1x vyuč. J.Dobrocká 

Zsófia Molnár – flauta    1x vyuč. A.Mitterová 

Nela Hričanová – spev    1x vyuč. Z.Kántorová,korepet.J.Gödri 

Alexandra Csanková – spev    1x vyuč. Z.Kántorová,korepet. J.Gödri 

Spevácky zbor Nádej     1x vyuč. J.Dobrocká, korepet. E.Čarnoká 

Gabriela Gazdová, Júlia Dobrocká      1x      vyuč. v TO   

Lívia Kónyaová, Eva Čarnoká ŠH      1x      

Marcel Petický -gitara, Lívia Kónyaová - klavír  1x      

 

Kom. zosk. žiačok speváckej triedy   10x vyuč.Z..Kátorová, korepet.E.Čarnoká 

A.Horváthová,A.Csanková,N.Hričanová,S.Maslenová,V.Kántorová,D.Bódi 

Nástrojové kom.zoskupenie     8x   vyuč.  Mitterová,E.Szabóová,J.Csízi,M.Petický,korep.J.Gödri 

 S.Kántorová, D.Melich, A.Korcsog, Š.Szaniszló,M.S.Likavec,R.Lecső 

Nástrojové zoskupenie - folkl. súbor   6x   vyuč.  E.Szabóová,J.Dobrocká 

            V.Mančuška,S.Szántóová,K.Balázs 
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Nástrojové kom.zoskupenie     3x   vyuč.  J.Csízi,M.Petický,korep.J.Gödri 

S.Ligártová, D.Melich, A.Korcsog, 

Spevácky zbor Mystic choir     2x vyuč. J.Dobrocká 

Nástrojové kom.zoskupenie     2x vyuč. L.Kónyaová,J.Csízi,A.Mitterová,M.Petický 

 M.Katreniak,P.Ďurovičová,D.Orosz,S.Kántorová 

Žiačky TO       2x vyuč. G.Gazdová,J.Dobrocká 

Trio – ZF,gitara,klavír     1x vyuč. A.Mitterová,J.Illéš,J.Gödri 

 P.Ďurovičová,B.Fülopová,P.Ďurovič 

Sláčikové kvarteto      1x vyuč. E.Szabóová 

 K.Szelid,V.Mančuška,D.Szaniszló.S.Fehér 

Duo ZF       1x vyuč. J.Csízi 

 V.Göndörová,M.Cmoriková 

Trio - ZF + gitara      1x vyuč. J.Csízi,A.Mitterová,M.Petický   

            M.Cmoriková,F.Kántor,Ch.Matyinko  

Kvarteto – akordeón + ZF     1x vyuč. J.Dobrocká,A.Mitterová 

 A.matzenauer,E.Šárogová,P.Ďurovičová,S.Lavríková  

Spevácke trio       1x vyuč. Z.Kántorová, korepet.J.Gödri 

 D.Hlinková,N.Hartwigová,A.Csanková       

 

 

 

 

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR  

prezentácia žiakov na školských a mimoškolských akciách: 
 

I.stupeň - DDS Zauško /vyučuje: Mgr. Adriana Kéryová/ 

 

Paddingtonove dobrodružstvá  / scenár a réžia  Mgr. Adriana Kéryová/ 

16.3.2017 - predpremiéra divadelnej inscenácie "Paddingtonove dobrodružstvá“ – MsKS – divadelná      

                    sála  - vystúpenie pre základné školy 

16.3.2017 - premiéra divadelnej inscenácie "Paddingtonove dobrodružstvá“ – MsKS – divadelná sála  

                    vystúpenie pre základné školy 

17.3.2017 - repríza - vystúpenie pre školy "Paddingtonove dobrodružstvá“ – MsKS – divadelná sála   

17.3.2017 - vystúpenie pre rodičov a verejnosť "Paddingtonove dobrodružstvá“ – MsKS divadelná sála   

31.3.2017 - divadelná inscenácia "Paddingtonove dobrodružstvá“ – vystúpenie na podujatí Noc s  

                    Andersenom v Knižnici M. Hrebendu v R. Sobote   

24.5.2017 -  divadelná inscenácia "Paddingtonove dobrodružstvá“ – vystúpenie pre školy prepojené s   

                    hudobným a tanečným odborom  (výchovný koncert) – MsKS divadelná sála 

22.6.2017 - Noc divadiel ZUŠ - nádvorie ZUŠ 

 

II.stupeň - Divadlo ALTERNA  vyučuje: Mgr.Marian Lacko  a  Mgr.art et MgA. Jana Janove  

 

JELIZAVETA BAM /absurdná komédia podľa Daniila Charmsa/ 

úprava, dramaturgia, scénografia a réžia:: Marian Lacko 
1/ PREMIÉRA: 31.3.2017- DK R.Sobota 

2/ 1. repríza: 19.4.2017- DK R.Sobota 

3/ ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA: 29.4.2017- 3. miesto  

4/ 2.DIVADELNÁ NOC: 22.6.2017 - Nádvorie ZUŠ, Svätoplukova 20, RS 

    
POSLEDNÁ VEČERA a iné /divadlo poézie/  

scenár a réžia: Jana Janove 
1/ Verejná generálka: 25.4.2017- DK R.Sobota 

2/ Krajská prehliadka SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ: 5.5.2017 - 2.miesto  

3/ PREMIÉRA: 20.5.2017 - DK R.Sobota 

4/ 2.DIVADELNÁ NOC: 22.6.2017 - Nádvorie ZUŠ, Svätoplukova 20, RS 

5/ 63.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN: 23.6.2017 - celoštátna súťaž divadiel poézie  
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ŠPD - Divadlo HAVRAN /vedie: Mgr.Marian Lacko/ 

 
 

ŽOBRÁCI  /monodráma na motívy novely S.Rakúsa, - hrá Marian Lacko/ 

scenár, dramaturgia a réžia: Marian Lacko 

dramaturgicko-režijná spolupráca: Ľ.Šárik, D.Turanská, V.Sadílek 

 

1/  24. GORAZDOV MOČENOK - Celonárodný festival: 21.7.16 - 1.miesto  

2/  31. LETAVY - Medzinárodný umelecký tábor: 8.8.2016 - hosťovské 

3/  12. Divadelno - tanečný workshop, Hrad Fiľakovo 3.9.16 - hosťovské 

4/    1. Festival I.STODOLU, L.Mikuláš - Palúdzka - 1.10.2016 - hosťovské 

5/  24. Celoštátny festival hier s dedinskou tematikou, Trebišov - 6.10.2016 - Cena za mužský  

      herecký výkon  
6/   20. Gorazdovo umelecké Vrbové, Beňovského kúria - 25.11.2016 

7/   26. DIVADELNÁ JESEŇ, Lučenec - 29.11.2016 - hosťovské 

8/   Vyšná Pokoradz - 10.12.2016 - hosťovské vystúpenie 

9/   Prešov, Kaviareň VIOLA, 13.3.2017, hosťovské spolu so S.Rakúsom  

10/ 50. ročník Palárikovej Rakovej - Čadca - národná súťažná prehliadka s inscenáciami pôvodnej 

slovenskej dramatickej tvorby: 26.- 28.4.2017 

- Zlatá medaila J. Palárika v kategórii Divadla jedného herca a Strieborná medaila J. Palárika za 

dramaturgický prínos v monodráme Žobráci  
11/ 2. DIVADELNÁ NOC: 22.6.2017 - Nádvorie ZUŠ, Svätoplukova 20, RS 

 

LÁSKA V STUDNI  
/tragikomédia na motívy rovnomennej poviedky Luigiho Malerbu/ 

scenár, réžia, scénografia: Marian Lacko 

dramaturgia, asistent réžie: Dana Turanská 

účinkujú: 
Katarína Smaczna, Gabriela Gazdová, Roman Čarnoký, Gabriel Kertész, Matej Kováč. 

1/ PREMIÉRA: 25.3.2017 - DK Rim.Sobota 

2/ 1.REPRÍZA: 22.4.2017 - DK Rim.Sobota 

3/ ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA: 28.4.2017- 3.miesto + CENA diváka  

4/ 2.DIVADELNÁ NOC: 22.6.2017 - Nádvorie ZUŠ, Svätoplukova 20, RS 

 

TANEČNÝ ODBOR  

 

9.12.2016 - Vianočná burza nápadov a lásky - program v DK 

  5.5.2017 - DNI mesta RS - žiaci - PŠ, 1.ročník I.časť, 2.ročník II.časť - hlavné námestie 

24.5.2017 - Verejný koncert žiakov ZUŠ - divadelná inscenácia "Paddingtonove dobrodružstvá“ -  

                    vystúpenie pre školy prepojené s LDO,TO a HO   

20.6.2017 - Deň tanca  - vystúpenie žiakov TO v DK  

Pedagogická príprava Gabriela Gazdová a Júlia Dobrocká 

 

Tanečný Workshop Street art illumination Poľsko  - žiačky 2 a 4 roč. II časti  

      Pedagogická príprava Júlia Dobrocká  

 Divadelno - tanečný workshop - „Žltá ľalia“ - hrad Fiľakovo   

                                                 Choreografia : Gabriela Gazdová, Júlia Dobrocká 

 

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY  

 

- November 2016- premietanie filmu STRANGER na fesivale Áčko v Bratislave 

- Premietanie filmu STRANGER na festivale „Okno na východ“- BERLÍN 

- Stáž v TV JOJ - jún 2017 
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j) Dosiahnuté výsledky  
 

           Vyhodnotenie skúšok:               
 

     - záverečné skúšky ISCED 1B vo všetkých odboroch 

     - postupové skúšky do  1.ročníka  v HO a TO  

     - talentové skúšky do jednotlivých odborov           

                                              

     Prijímacie skúšky:  -  v hudobnom odbore bolo prihlásených   40 žiakov      

-  vo výtvarnom odbore bolo prihlásených 15 žiakov    

-  v literárno-dramatickom odbore bol prihlásený   1   žiak     

-  v tanečnom odbore bolo prihlásených    15   žiakov   

-  v odbore audioviz. a multimediálnej tvorby  - 

Práca s talentovanými žiakmi: 
 

Hudobný odbor: 
 

1/ Adam Korcsog - gitara- Marcel Petický – Medzinárodné konzervatórium – Praha 
 

Výtvarný odbor: 
 

 

1/ Marián Hrinko- Akadémia umení Banská Bystrica- odbor maľba 

2/ Viktória Ilčíková- SPgŠ Lučenec 

3/ Simona Kováčová- SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica- propagačné výtvarníctvo  

   Pedagogická príprava Ibolya Mihóková 

 

4/ Natália Antalová- STU Bratislava- architektúra a urbanizmus 

5/ Vanessa Schwarcová- SPgŠ Lučenec 

   Pedagogická príprava Daniela Páneková 
 

 

Literárno-dramatický odbor:  

 

1/ Monika Štolcová   - Bábkoherectvo VŠMU Bratislava 
       Pedagogická príprava Marian Lacko 

 

Súťaže: 
 

1/  HUDOBNÝ ODBOR:  

 

 

Hnúšťanský  akord - družstvo B kategórie 

 

 Jakub Kántor, Vratko Mančuška, Matej Kerekeš  

                - postup do krajského aj celoslovenského kola   Pedagogická príprava Eva Čarnoká 
 

 

Nadregionálna  súťažná prehliadka   Pódium mladých umelcov  2017  -  komorná hra  

 

Spevácky zbor -  Nádej - zlaté pásmo  Pedagogická príprava Jana Dobrocká 

      Klavírna spolupráca Eva Čarnoká 

 

Komorná hra - klasické nástroje ( ZUŠ Poltár) 

 

Dychové trio: Simona Kántorová, Dominik Melich,Adam Korcsog - zlaté pásmo 

Pedagogická príprava: Ján Csízi, Alena Mitterová, Marcel Petický 

Dychové trio: Melánia Cmoriková, Filip Kántor, Christian Matyinkó - strieborné pásmo  

Pedagogická príprava: Ján Csízi, Alena Mitterová, Marcel Petický 

Komorné sexteto: Simona Kántorová, Dominik Melich, Adam Korcsog, Štefan Szaniszló, 
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                              Matej Stelan Likavec, René Lecső                           - strieborné pásmo 

Pedagogická príprava: Ján Csízi, Alena Mitterová, Marcel Petický, Erika Miháliková 

Dychové kvarteto: Petra Ďurovičová, Sofia Lavríková, Alex Matzenauer, Ema Šárogová 

-  bronzové pásmo 
Pedagogická príprava: Alena Mitterová, Jana Dobrocká 

Dychové trio: Simona Kántorová, Zsófia Molnár, Patrícia Plánková - bronzové pásmo 

Pedagogická príprava: Alena Mitterová, Eva Čarnoká 

   

Komorná hra - klasické + elektronické nástroje ( ZUŠ Tisovec) 

 

Komorné sexteto: Simona Kántorová, Dominik Melich, Adam Korcsog, Štefan Szaniszló, 

                              Matej Stelan Likavec, René Lecső                               - bronzové pásmo 

Pedagogická príprava: Ján Csízi, Alena Mitterová, Marcel Petický, Erika Miháliková 
 

Štvorručná hra -   (ZUŠ Rimavská Sobota) 

 

            Natália Hanusová, Saskia Ostihoňová – zlaté pásmo + koncert víťazov 

    Pedagogická príprava: Mária Hacskóová 

           Joel Herwing, Veronika Kántorová – strieborné pásmo 

    Pedagogická príprava : Eva Čarnoká 

 

    Koncert víťazov - DK Veľký Krtíš 

Natália Hanusová, Saskia Ostrihoňová, Jakub Kántor, Melánia Cmoriková, Christian Matyinko 

 

Mládež spieva 2017    -  súťaž detských speváckych zborov Banskobystrického kraja 
 

Spevácky zbor Nádej - zlaté pásmo  Pedagogická príprava Jana Dobrocká 

      Klavírna spolupráca Eva Čarnoká 

 

VII. ročník prehliadky komornej a orchestrálnej hry - ZUŠ Brezno 

 

Dychové trio: Simona Kántorová, Dominik Melich,Adam Korcsog  

Pedagogická príprava: Ján Csízi, Alena Mitterová, Marcel Petický 

Komorné sexteto: Simona Kántorová, Dominik Melich, Adam Korcsog, Štefan Szaniszló, 

                              Matej Stelan Likavec, René Lecső                                

Pedagogická príprava: Ján Csízi, Alena Mitterová, Marcel Petický, Erika Miháliková 

Dychové trio: Simona Kántorová, Zsófia Molnár, p.uč.Gödri - klavír 

Pedagogická príprava: Alena Mitterová,  

            Kapela: Silvia Ligártová, Dominik Melich,Adam Korcsog,  

Pedagogická príprava: Ján Csízi, Marcel Petický, J.Gödri 

      Ocenenie: Diplom – Dominik Melich – za individuálny výkon 

        ZUŠ Rimavská Sobota – za prínos a zachovanie komornej a orchestrálnej hry 

 

Slávik Slovenska - obvodné kolo 
 

             Darja Šaminová     - 1.miesto - pedagogická príprava Soňa Langová - postup  na krajské kolo 

  Daniel Szaniszló  - 3.miesto - pedagogická príprava Soňa Langová  

             Karolína Bodorová  - 3.miesto - pedagogická príprava Jana Dobrocká      

 

Nástrojové zoskupenie žiakov sláčikového oddelenia – folklórny súbor 

             

             Vratko Mančuška,Sofia Szántóová,Krištof Balázs  

 Účasť na folklórnej súťaži  Zlatá strunka – zlaté pásmo s postupom na krajské kolo 

              Kokava nad Rimavicou - postup na súťaž do Likavky 

 Zájazd folklórneho súboru Hájik do Macedónska 

 Účasť na folklórnom festivale Koliesko v Kokave nad Rimavicou 
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2/  VÝTVARNÝ ODBOR  

 

 

1/ Bienále grafiky Toruń, Poľsko- Ocenené práce: Rozina Vajgelová 

                                                           Natália A, Katonová /D. Páneková/ 

2/ 4.ročník medzinár. súťaže- Madame Humanité, Praha- 

                                                   Hlavná cena pre školu a strieborné medaile: 

                                                   Patrik Kopec  

                                                   Mercédesz L. Miklovicsová /O. Nagy/ 

                                                   Michaela Klembuszová 

 Natália A. Katonová 

 Veronika Gáliková 

 Soňa Štoberová 

 Petra Kantorová /D. Páneková/ 

3/ Bienále Novoročenky 2017 ZUŠ Rim. Sobota- ČU: Lukáš Černák 

 Daniel Harnócz 

 Daniela Bődová /D. Páneková/ 

 Veronika Nagyová /J. Mitter/ 

4/ Fašiangy na Gemeri a Malohonte-GMOS Rim. Sobota- zaslaných 15 prác 

  Lea Jakabšicová- 1.miesto 

 Jana Hrabovská- Cena za kreativitu /I. Mihóková/ 

 Barbora Koháryová- 2.miesto /D. Páneková/ 

5/ Vesmír očami detí- zaslaných 27 prác 

 Lea Jakabšicová- 1.miesto 

 Simona Szabóová a Soňa Jánošíková- postup /I. Mihóková/ 

 Rebeka Kislingerová- 1.miesto 

 Lenka Uhrinová- 3.miesto a víťazná práca v celosl.kole   

                                                                                          v SÚH v Hurbanove 

 Sára Ďurišková- postup /D. Páneková/ 

6/ Divadlo očami detí- Revúca- zaslaných 7 prác 

 Veronika Gáliková- 3.miesto /D. Páneková/ 

7/ Krídla fantázie- Púchov/Org. muskulár. distrofikov/- zaslané 2 práce 

 ČU- Laura Chovancová /J. Mitter/ 

8/ Bienále fotografie- Detail- ZUŠ Rim. Sobota 

 Andrea Szajkóová- 1. miesto 

 Noémi Halászi- 2.mieto 

 ČU- Jázmin Kunya 

 Viktória Vargová 

 Alexandra Páneková /O. Nagy/ 

9/ Maľovaná ZUŠ-ka- zaslaných 44 prác 

 Ondrej Šereš- zlaté pásmo /D. Páneková/ 

10/ Dielo tvojich rúk- CŠÚV sv. Lukáša, Topoľčany- zaslaných 18 prác 

 ČU- Viktória Vargová 

 David Csúr /O. Nagy/ 

11/ 45.ročník- Lidice- Cestovanie- zaslaných 39 prác 

12/ Ríša fantázie- Vládcovia z ríše fantázie- SZUŠ Lučenec- Opatová 

 -zaslaných 26 prác 

13/ Dúha- Stará Ľubovňa- zaslaných 16 prác 

14/ Zlatý drak- SZUŠ Liptovská Štiavnica- J. Verne- zaslaných 9 prác 

15/ Folklórne tradície môjho kraja- ZUŠ Bardejov- zaslaných 13 prác 

16/ Cesty za poznaním minulosti- Múzeum SNP B. Bystrica- zaslané 2 práce 

17/ 5.ročník medzinár. súťaže- Madame Humanité- zaslaných 64 prác 
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3/  LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:     

             

         I.stupeň: - DDS ZAUŠKO a DDS FACKA /vyučuje Mgr.Adriana Kéryová/ 
Detská divadelná Revúca  - regionálna súťažná prehliadka detských divadelný súborov 

 

DDS ZAUŠKO  - divadelná inscenácia "Paddingtonove dobrodružstvá“ - 1. miesto a postup na 

Krajskú súťaž dramatickej tvorivosti detí a dospelých „Rozprávkové javisko“ v Žiari nad Hronom 

      Pedagogická príprava Adriana Kéryová 

 

Krajská súťaž dramatickej tvorivosti detí a dospelých „Rozprávkové javisko“  -  Žiar nad Hronom   

DDS ZAUŠKO – divadelná inscenácia "Paddingtonove dobrodružstvá“   

Ocenenie za hudobno-dramatický prejav – Borbále Borbášovej -hlavnej postave 

 

       II.stupeň - Divadlo ALTERNA  vyučuje: Mgr.Marian Lacko  a  Mgr.art et MgA. Jana Janove  

 

Jelizaveta Bam /absurdná komédia podľa Daniila Charmsa/ 

úprava, dramaturgia, scénografia a réžia:: Marian Lacko 
 

Zochova divadelná Revúca  - krajská súť. prehl. amatérskeho činoherného divadla a divadla mladých  

 - 3. miesto  

  

Posledná večera  a iné /divadlo poézie/  

scenár a réžia: Jana Janove 

 

Sládkovičova Radvaň - krajská prehliadka v umeleckom prednese  - 2.miesto + postup na HK 

 

63.Hviezdoslavov Kubín  - celoštátna súťaž divadiel poézie 

 
 ŠPD - Divadlo HAVRAN /vedie: Mgr.Marian Lacko/ 
 

ŽOBRÁCI  /monodráma na motívy novely S.Rakúsa, - hrá Marian Lacko/ 

scenár, dramaturgia a réžia: Marian Lacko 

dramaturgicko-režijná spolupráca: Ľ.Šárik, D.Turanská, V.Sadílek 

 

1/  24. GORAZDOV MOČENOK - Celonárodný festival - 1.miesto  

2/  24. Celoštátny festival hier s dedinskou tematikou, Trebišov - Cena za mužský herecký výkon  

3/ 50. ročník Palárikovej Rakovej - Čadca - národná súťažná prehliadka s inscenáciami pôvodnej 

slovenskej dramatickej tvorby 

- Zlatá medaila J. Palárika v kategórii Divadla jedného herca a  

- Strieborná medaila J. Palárika za dramaturgický prínos v monodráme Žobráci  

 

LÁSKA V STUDNI  
/tragikomédia na motívy rovnomennej poviedky Luigiho Malerbu/ 

scenár, réžia, scénografia: Marian Lacko 

dramaturgia, asistent réžie: Dana Turanská 

účinkujú: 
Katarína Smaczna, Gabriela Gazdová, Roman Čarnoký, Gabriel Kertész, Matej Kováč. 

        ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA - 3.miesto + CENA diváka  
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4/ TANEČNÝ ODBOR:   

 

Grimmy cup – celoslovenská tanečná súťaž – Prešov 

 Choreografia „Feelings“ – 7.miesto   Pedagogická príprava Júlia Dobrocká 

 

Festival  moderného tanca Bojnice - celoslovenský súťažný festival tanca pre ZUŠ 

 Scénický tanec „Brooklin baby“            - bronzové pásmo 

      „Láska na vlásku“  -bronzové pásmo 

           Malé choreografie „Revolution“    -bronzové pásmo 

           Open choreografie  „V zajatí“  -bronzové pásmo 

      Pedagogická príprava Júlia Dobrocká, Gabriela Gazdová 

     

Deň tanca 2017 -  Krajská súťažná prehliadka tanečných súborov moderného a  módneho tanca  

       Banskobystrického kraja - Žiar nad Hronom 

 

veková kategória - DVK, 3.ročník I.časť  tanečná kategória - Show dance  choreografia - Me too 

- strieborné pásmo 

veková kategória - JVK, 2.ročník II.časť   tanečná kategória - Open choreografie   chor. - V zajatí 

- strieborné pásmo 

veková kategória - DVK, 4.ročník I.časť  tanečná kategória - Open choreografie   choreografia - Unikát 

- bronzové pásmo 

veková kategória - DVK, 3.ročník I.časť  tanečná kategória - Sc. tanec  choreog. - Láska na vlásku 

- bronzové pásmo 

        Pedagogická príprava Gabriela Gazdová 
 

Tanečný Workshop Street art illumination Poľsko  

4.ročník II.časť - 4 žiaci    2.ročník II.časť - 2 žiaci  

    Pedagogická príprava Júlia Dobrocká  

 

Nesúťažná prehliadka - Pódium mladých tanečníkov - PMT Vinica – ZUŠ Veľký Krtíš 

- choreografia - Suit&Tie  ročník - 2. I.časť  -  Zvláštna cena obecenstva  

               Pedagogická príprava Júlia Dobrocká  

             Láska na vlásku, Me too  -  3.ročník I.časť                   

             Unikát  -  4.ročník I.časť 

     Pedagogická príprava Gabriela Gazdová 

  

                     4/ ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY:   

 

 

UNICA 2016  - celosvetová súťaž amatérskych filmov  - 3. miesto filmom STRANGER. 
 

CINEAMA 2017- postupová súťažná prehliadka amatérskeho filmu  

                   krajské kolo - 1. miesto- film Do you wanna play a game? +  postup na celoslovenské 

                                            3.miesto- film HRDINA 

CINEAMA 2017  celoslovenské kolo - 3. miesto- film Do you wanna play a game? 

        Pedagogická príprava Jana Janove 

 

Stáž v TV JOJ - jún 2017 
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k)Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

    

 

- škola sa v školskom  roku 2016/2017 zapojila do projektov v spolupráci s: Fundacja Rozwoju Kultury, 

Sztuki i Edukacji, Wroclaw, Poľsko s odbormi: Výtvarný, Tanečný a Literárno-dramatický na projektoch: 

„In The Darkroom“ a „The Little-Known War“ V rámci týchto projektov naši študenti a žiaci navštívili 

Poľsko a zúčastnili sa 2 medzinárodných workshopov. Taktiež naša škola opäť participovala na príprave 

a realizácii 32. Ročníka Medzinárodných umeleckých workshopov LETAVY 2017, /najväčších 

európskych umeleckých workshopov/ 

 

l) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 

písm. k)  

 

V školskom roku  2016/2017 ŠŠI na škole nebola. 

 

m) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                   

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:    

     

Hudobný odbor a riaditeľstvo školy sa nachádza na Salvovej ulici č.1, budova je v priamom 

centre mesta - dostupnosť pre žiakov a rodičov vyvážená zo všetkých štvrtí mesta. Ide o budovu patriacu 

rímskokatolíckej cirkvi a ZUŠ je v jej priestoroch v prenájme, ktorý je podpísaný do roku 2018 na úrovni 

bývalého primátora mesta MUDr. Štefana Cifruša, MPH a rožňavského biskupa koadjútora, Vladimíra 

Fila z Biskupského úradu rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Rožňava. V budove sa nachádza 15 menších 

tried na individuálne vyučovanie, menšia koncertná sála (40 divákov), trieda na skupinové vyučovanie, 

zborovňa, riaditeľňa s kanceláriou hospodárky, archív a sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov. V týchto 

priestoroch vyučuje 17 učiteľov hudobného odboru. Budova však má vyše 150 rokov preto sme sa 

dohodli s novým farárom ThDr. Rastislavom POLÁKOM, PhD., na postupnej výmene okien najprv zo 

západnej strany budovy a postupne na celej budove. Nutne bude ešte budova potrebovať v najbližších 

rokoch rekonštrukciu aj elektrických rozvodov. V lete 2011 prebehla aj vďaka aktivite vtedajšieho dekana 

ICDr. Istvána VADKERTIHO, PhD. kompletná rekonštrukcia strechy a na jeseň aj opravy prednej fasády 

budovy a okien.  

Čo sa týka zmodernizovania vyučovania a zavedenia projektového vyučovania podarilo sa nám pre 

HO získať interaktívnu tabuľu ktorú už 3 školské roky využívame pri vyučovaní hudobnej náuky. Škola 

už desiaty rok vyučuje podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu, vytvorením si vlastného 

Školského vzdelávacieho programu pre 1.- 4. ročníky I. stupňa základného štúdia podľa ISCED a 1.- 

4..ročník II. stupňa ISCED  

 

Výtvarný odbor, literárno-dramatický, tanečný odbor a odbor audiovizuálnej a multimediálnej 

tvorby sú umiestnené v ELOKOVANOM PRACOVISKU, v budove na Svätoplukovej ulici č.20 a 

z hľadiska žiakov a rodičov sú tiež veľmi dobre lokalizované. V tejto budove vyučuje 10 učiteľov a svoje 

pôsobisko tu má aj seminárny technik školy. Výhodou je aj to, že budova je majetkom mesta a teda škola 

za jej užívanie neplatí nájom. V budove sa nachádzajú 3 triedy pre vyučovanie VO, 1 trieda /malá sála/ 

pre vyučovanie LDO a OAMT, 1 trieda pre vyučovanie TO, ateliér grafiky, ateliér keramiky, výpaľovňa 

s vypaľovacou keramickou pecou, kabinet LDO, fundus a šatňa divadiel LDO, dielňa seminárneho 

technika, ktorý však pracuje pre všetky odbory školy, sociálne zariadenia pre učiteľov a žiakov na každom 

podlaží budovy. Pre vyučovanie OAMT a predmetu fotografia v rámci VO je vytvorené pracovisko s 5 

počítačmi v najväčšom ateliéri v triede p.uč.Mgr.I.Mihókovej. Pre potreby týchto dvoch odborov sme 

doplnili aj technické vybavenie v podobe kvalitných fotoaparátov statívov ... Treba povedať, že tieto 

priestory sa radikálne zlepšili a zvýšili svoju účelnosť pre vyučovací proces jednotlivých odborov (VO, 

LDO, TO) po rekonštrukcii budovy. Keďže sa radikálne zvýšil počet žiakov v tanečnom odbore, museli 

sme pristúpiť k prenájmu nových priestorov. Mali sme šťastie, lebo vo vedľajšej budove (Svätoplukova 

18) sme našli 2 voľné miestnosti. Jedna vhodná na vyučovanie TO a jedna na LDO a OAMT. Vchod do 

týchto tried je priamo od našej budovy, takže deti ani učitelia nemusia chodiť do iných častí mesta. 

Prenájom je adekvátny (500,-€ mesačne = cca: 5.000 hodín, kým v MsKS sme platili 450,-€ za 72 hodín 
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!). Za hlavnou budovou je vybetónovaná plocha s urobenými obvodovými základmi pre budúcu 

viacúčelovú sálu, ktorá by slúžila všetkým 5 odborom. Jej dokončenie však prerušil príchod  dlhovej krízy 

v r.2009, čo je na škodu veci, pretože táto sála (rozmery: 9x13 m) veľmi chýba pre všetky odbory, hlavne 

však pre tanečný = tanečná sála, výtvarný = výstavná miestnosť, hudobný = koncertná sála, literárno-

dramatický = divadelná sála, audiovizuálny = školské televízne štúdio. Tento multifunkčný umelecký 

„priestor“ nájde široké využitie aj pri ďalších kultúrno-spoločenských akciách mesta. Zatiaľ sme však 

nútení vyučovať aj v prenajatých priestoroch.  

Súčasná štruktúra materiálno-technického zabezpečenia  školy 

Hudobný odbor. Samozrejme, že tu je prvoradé zabezpečenie obsiahnuté v hudobných nástrojoch, 

notovom materiály a iných špecifických pomôckach, potrebných pre vyučovanie hudby. Tento odbor 

disponuje pätnástimi klavírmi, piatimi krídlami, tromi elektrickými klavírmi, tromi syntetizátormi, 

zostavou bicích nástrojov a ďalšími menšími hudobnými nástrojmi, ktoré môžeme označiť aj ako 

prenosné: violončelá, gitary, husle, trubky, saxofóny, orfové nástroje, zobcové flauty, akordeóny, K 

vybaveniu triedy pre skupinové hranie – bubnovej triedy sme zabezpečili aj malú aparatúru: 7 mikrofónov, 

2 aktívne reprobedne, 7 stojanov na mikrofóny + káblovanie a malý mix. Je však ešte potrebné dokúpiť 

väčší mix, aby sme boli úplne sebestačný aj na vystúpeniach v škole ale hlavne mimo školy. K vybaveniu 

odboru patrí aj knižnica a notový materiál. Tieto sú však už dosť zastarané a preto je potrebné každoročne 

ich dopĺňať zakúpením nových alebo kopírovaním získaných výpožičkou. Pri tejto práci je samozrejme 

potrebná osobná zainteresovanosť jednotlivých učiteľov. Ďalej k vybaveniu odboru patria dva osobné 

počítače s jednou farebnou laserovou tlačiarňou a jednou čierno-bielou, televízor s videom, 4 notebooky, 

ktoré slúžia vedeniu školy a učiteľom k písaniu rôznych prác a písomností, ale aj žiakom HN pri vyučovaní 

dejín hudby, aj súčasných trendov v hudbe. K vybaveniu patrí aj premietačka s plátnom a stojanom, viac 

prenosných rádiomagnetofónov a jedna neprenosná veža na reprodukovanie MG a CD nosičov. Už tri 

školské roky sa pri vyučovaní HN ale aj iných predmetov HO využíva interaktívna tabuľa ktorú sme získali 

prostredníctvom projektu a ktorá je nainštalovaná v malej koncertnej sále (č.2) na poschodí. Od septembra 

2013 je už aj v budove HO nainštalovaný systém WI-FI, tak ako aj v elokovanom pracovisku na 

Svätoplukovej 20.  

Výtvarný odbor, Literárno – dramatický odbor, Tanečný odbor a Odbor audiovizuálnej 

a multimediálnej tvorby. Vybavenie týchto odborov je na dobrej a vyhovujúcej úrovni. Samozrejme, že 

tu je najviac využívaný takzvaný spotrebný materiál, ako sú farby, štetce, ceruzy,… ktorý je potrebné 

každoročne doplňovať. Deje sa tak väčšinou zo zdrojov rodičovského združenia, alebo za pomoci 

sponzorov. Okrem toho výtvarný odbor disponuje stabilnými i prenosnými maliarskymi stojanmi, 3 

grafickými lismi, 4 osobnými počítačmi s laserovou farebnou, 2 čierno-bielymi tlačiarňami, 7 notebookmi, 

jedným multifunkčným zariadením (scaner, kopírka A4), 2 fotografickými prístrojom,  niekoľko CD 

prehrávačov s rádiom,  kruhom na točenú keramiku, vypaľovacou keramickou pecou, stolárskym ponkom, 

tanečná trieda s keyboardom baletizolom, 2 malé aktívne reprobedne, zrkadlami a madlami, dramatická 

trieda s pódiom, divadelným osvetlením, 2 stmievačmi /dymermi/ premietacím zariadením, 

a ozvučovacou technikou, zakúpenými z prostriedkov ZR, knižnicou pri VO a LDO. Pre vyučovanie 

OAMT a predmetu fotografia v rámci VO je vytvorené pracovisko  s 5 počítačmi v najväčšom ateliéri 

v triede p.uč.Mgr.I.Mihókovej. Pre potreby týchto dvoch odborov sme doplnili aj technické vybavenie 

v podobe kvalitných fotoaparátov, zvukovým nahrávacím zariadením a polyfunkčnými fotoaparátmi, SD 

kartami, statívmi ... V tomto školskom roku bude treba materiálne dovybaviť vyučovanie OAMT zeleným 

plátnom pre štúdiové vysielanie a technikou na doplnenie televízneho štúdia. 

Vedenie školy, teda riaditeľňa a kancelária hospodárky disponuje materiálom, ktorý samozrejme 

využívajú aj všetci učitelia a niektorý materiál aj žiaci školy. Obsahuje 2 osobné počítače, 1 laserovú 

plnofarebnú tlačiareň, 1 čiernobielu tlačiareň , 1 multifunkčné zariadenie, 3 notebooky, klasický 

fotoaparát,  čierno - bielu kopírku A3, archív a ďalší spotrebný materiál.  

Čo sa týka hudobných nástrojov, ich opravy, udržiavanie a ladenie stojí ročne školu nemalé 

peniaze. V súčasnosti si však nemôžeme dovoliť tento materiálny „park“ výrazne vylepšovať, či obmieňať 

deje sa tak postupne podľa finančných možností školy väčšinou zo sponzorských zdrojov, alebo zo zdrojov 

rodičovského združenia. Do budúcna teda bude potrebné riešiť toto zabezpečenie aj z iných zdrojov. 
 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m).   
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Správa o hospodárení za kalendárny rok 2016 

 

 

    Údaje o škole 

    

    Názov školy: Základná umelecká škola  

                          Rimavská Sobota 

       Sídlo:         979 01 Rimavská Sobota, Salvova 1 

       IČO:          37888676 
 

  Stručný komentár k 

vyhodnoteniu príjmov  

      a výdavkov 

      za rok 2016 

 

 Schválený rozpočet na rok 2016:  409.000,00 € 

 Upravený na:                                 418.480,00 € 

 Vlastné príjmy:                                38.046,44 € 

   

  Čerpanie k 31.12.2016:                426.189,19 €  

 

    Kategória  610 - MZDY  a      

                       620 – POISTNÉ  FONDY 
 Schválený rozpočet  vo výške:     355.350,00 € 

 Čerpanie k 31.12.2016 vo výške: 352.452,65 € 

 

 

    Kategória  630 – TOVARY  A  SLUŽBY   a   

                       640 – BEŽNÉ  TRANSFÉRY 

 

  Schválený  rozpočet vo výške:       63.130,00 €   

  Čerpanie k 31.12.2016 vo výške:   73.736,54 €          

  Finančné prostriedky boli použité na bežnú prevádzku  

  /energie, vodu, nájom ,všeobecný materiál, údržbu,  

   všeobecné služby, stravovanie, atď. (Kúpený bol  

   kopírovací stroj, PC, notebooky, potrebný materiál pre HO, 

   OAMT, VO, TO, LDO).                                          

 

 

Za správnosť: A. Sojková, hospodárka školy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).   
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Cieľ  koncepčného zámeru rozvoja školy: 

KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ZUŠ v Rimavskej Sobote (do roku 2019) 

1/ VÍZIA ZUŠ  

ŠKOLA UMENIA = VYŠŠIA KVALITA ŽIVOTA ! 

2/ HODNOTY ŠKOLY 

A K C E P T O V A T E Ľ N É N E A K C E P T O V A T E Ľ N É 

Jasné vymedzenie pravidiel  

a kompetencií 

Súdržnosť kolektívu 

Tvorivosť vo vyučovacom procese 

Sebahodnotenie-sebakritika 

Zodpovednosť 

Individuálny prístup k žiakom 

Akceptovanie názorov verejnosti 

(rodičia, zriaďovateľ,…) 

Anarchia v riadení školy 

Intrigy v kolektíve 

Neskoré príchody do práce 

Nekonštruktívna kritika 

(R-U, U-U, U-Ž,…) 

Netvorivosť vo vyučovacom procese 

Nezáujem o dianie v škole 

3/ POSLANIE ŠKOLY 

Výchova umením a k umeniu. 

Pri napĺňaní tohto poslania vychádzať z princípov tvorivo-humanistickej výchovy, ktorá je zakotvená v 

„Národnom programe výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike“, známom pod názvom MILÉNIUM. 

Za hlavné parametre tejto výchovy, považovať jej kvalitu, využiteľnosť v živote vychovávaného a 

predpokladaný nárast hodnoty tohto vzdelania. 

4/ STRATÉGIA ŠKOLY 

STATEGICKÉ VÝCHODISKÁ 

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V RIMAVSKEJ SOBOTE 

1. Finančné zabezpečenie školy 

2. Priestorové zabezpečenie školy 

3. Skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia školy 

4. Vytvorenie ponuky štúdia pre širšiu verejnosť (dospelí, MŠ,…) 
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6/ STRATEGICKÝ CIEĽ ŠKOLY 

Skvalitnenie umeleckého vzdelávania v Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote 

ŠPECIFICKÉ CIELE 

- vedenie školy    
- delegovať kompetencie vedúcim učiteľom odborov ako aj všetkým učiteľom a vedúcim predmetových 

komisií pre prípravu Školského vzdelávacieho programu ZUŠ na nový školský rok (termín: priebežne 

každý jún-august školského roka) 

- dokončiť zlepšenie priestorových podmienok pre vyučovanie všetkých vyučovaných odborov 

(dostavba Koncertno-tanečno-divadelnej sály v budove na Svätoplukovej ul.) 

(termín: podľa finančných možností školy a mesta – december 2019 ?) 

- špecifické ciele pre skvalitnenie vzdelávania v HO ZUŠ 

- vytvoriť podmienky pre vyučovanie vlastnej hudobnej tvorby a kompozície pre širšiu verejnosť 

(termín: podľa záujmu) 

- vytvoriť podmienky pre vyučovanie hlasovej výchovy pre širšiu verejnosť MYSTIC CHOIR 

(termín: podľa záujmu) 

- vytvoriť podmienky a ponuku pre vyučovanie moderných hudobných žánrov pre širokú verejnosť 

(termín: podľa záujmu) 

- dokončiť zlepšenie priestorových podmienok pre vyučovanie odboru (dostavba Koncertno-

tanečno-divadelnej sály v budove na Svätoplukovej ul.) 

(termín: podľa finančných možností školy a mesta – december 2018 ?) 

- špecifické ciele pre skvalitnenie vzdelávania vo VO ZUŠ 

- vylepšiť podmienky pre vyučovanie fotografie a OAMT, vytvoriť tmavú komoru na tvorbu fotografií 

klasickým spôsobom a TV štúdio   (termín: - splnené)  

 

- špecifické ciele pre skvalitnenie vzdelávania v LDO ZUŠ 

- dokončiť zlepšenie priestorových podmienok pre vyučovanie odboru (dostavba Koncertno-

tanečno-divadelnej sály v budove na Svätoplukovej ul.) 

(termín: podľa finančných možností školy a mesta – december 2019 ?) 

- po ukončení rekonštrukcie budovy na Svätoplukovej ul. dokončiť vytvorenie podmienok pre rozšírené 

vyučovanie LDO pre širokú verejnosť v rámci prípravy na herecké konzervatória a vysoké školy 

dramatického zamerania a v Divadle HAVRAN /divadlo dospelých, ktoré ako krúžok pri ZUŠ pracuje 

od septembra 2015/       (termín: priebežne) 

 

- špecifické ciele pre skvalitnenie vzdelávania v TO ZUŠ 

- dokončiť zlepšenie priestorových podmienok pre vyučovanie odboru (dostavba Koncertno-

tanečno-divadelnej sály v budove na Svätoplukovej ul.) 

(termín: podľa finančných možností školy a mesta – december2019?) 

- po ukončení rekonštrukcie budovy na Svätoplukovej ul. (dostavba Koncertno-tanečno-divadelnej sály) 

dokončiť vytvorenie podmienok pre rozšírené vyučovanie TO pre širokú verejnosť v rámci prípravy na 

tanečné konzervatória a vysoké školy tanečného zamerania 

(termín: podľa finančných možností školy a mesta – december 2019?) 

- po ukončení rekonštrukcie budovy na Svätoplukovej ul. (dostavba Koncertno-tanečno-divadelnej sály) 

dokončiť vytvorenie podmienok pre rozšírené vyučovanie klasického, moderného a scénického tanca pre 

širokú verejnosť 

(termín: podľa finančných možností školy a mesta – december 2019?) 

- po dostavbe Koncertno-tanečno-divadelnej sály) vytvoriť podmienky pre vyučovanie scénického tanca,  

ako hlavného vyučovacieho cieľa pre žiakov tanečného odboru (termín:– december 2019?) 

 

- špecifické ciele pre skvalitnenie vzdelávania v OAMT ZUŠ 

- Keďže ako 1. ZUŠ v Banskobystrickom regióne sme v septembri 2015 otvorili Odbor audiovizuálnej 

a multimediálnej tvorby, treba materiálne dovybaviť triedu TV štúdiom. 

                                                     (termín: december 2016- september 2017) 
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o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o).   
 

SILNÉ STRÁNKY 

- vysoká odbornosť pedag. zamestnancov 

- zapájanie sa do projektov 

- dobrá dostupnosť školy 

SLABÉ STRÁNKY 

- nedostatočné ohodnotenie pedagog. zamest. 

- nemožnosť zapojenia do INFOVEK-u 

a iných projektov pre ZŠ 

 

PRÍLEŽITOSTI 

- zlepšenie podmienok pre vzdel. žiakov 

 

RIZIKÁ 

- nepriaznivý demografický vývoj 

- nedostatok finančných prostriedkov 

- zaradenie ZUŠ do prenesenej kompetencie 

 

 

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom  

Rodičovská rada pri ZUŠ (RR) spolupracuje s vedením školy na veľmi dobrej úrovni. Rada 

zabezpečuje školskú účasť žiakov na súťažiach od školských, cez okresné až po celoštátne a zahraničné 

festivaly a súťaže. Zabezpečuje nákup materiálu pre všetky odbory, hlavne výtvarný (VO), ladenie 

klavírov (HO), vybavenie scény k divadelným predstaveniam (LDO), a vybavenie potrebné pre 

choreografie (TO). Zároveň škola z finančných prostriedkov RR zabezpečuje koncoročné školské 

exkurzie.  

 

Dochádzka žiakov na vyučovanie a vymeškané hodiny pedagogických zamestnancov 

 

 I.polrok II.polrok 

Vymeškané hodiny žiakov                    3943                     3927 

Priemer na 1 žiaka                         7                           7  

   

Vymeškané hod. učiteľov                     144,5                        126  

Priemer na 1 učiteľa                          6                          5 

 

 

 

 

 

 

                                           Mgr.Marian  LACKO 

                                        riaditeľ školy 


	- špecifické ciele pre skvalitnenie vzdelávania v HO ZUŠ

