
 

Správa  Základnej umeleckej školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach v školskom roku  2017/2018 

 

1. Základné identifikačné údaje o škole: 

a) názov školy:                                Základná umelecká školy Z.S.Parákovej 

b) adresa školy:                              Jilemnického 2, Žiar nad Hronom 

c) telefónne a faxové čísla školy:   tel. č. škola : 045/6732128 

                                                                                0907 771 500   

 

d) internetová a elektronická adresa školy: www.zusziar.sk 

                                                                           

 

e) údaje o zriaďovateľovi školy:     Mesto Žiar nad Hronom 

                                                           Š. Moysesa 46 

                                                           965 19 Žiar nad Hronom 

 

f) mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

    riaditeľka školy   :                          Mgr.Dana Kravecová                                                                    

    zástupkyňa riaditeľky školy:          Mgr.Beáta Ritterová                                                                 

     

     

 g) údaje o rade školy a iných poradných orgánoch: 

     

 1. Rada školy: 

 

Dátum ustanovenia RŠ:  8.3.2016 

 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený zástupca za: 

Jana Hrončeková predseda ostatných zamestnancov 

PhDr.Eva Šišiaková podpredseda pedagogických zamestnancov 

Slavomíra Krátka zapisovateľ pedagogických zamestnancov 

Silvia Minková člen rodičov 

Jana Steinerová člen rodičov 

Ing.O.Poláková-

Skladanová 

člen rodičov 

Ing.Lýdia Šedivá člen rodičov 

Stela Šeševičková člen zriaďovateľa 

Ing.Mária Biesová člen zriaďovateľa 

Mgr.Monika Balážová člen zriaďovateľa 

Žofia Bencová člen zriaďovateľa 

  

  2. Poradné orgány (§3 vyhláška 324/2008 o základnej umeleckej škole) 

 

▪ Pedagogická rada 

▪ Umelecká rada                                               

▪ PK (predmetová komisia ) 

▪ Rada rodičov 

 

2. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (údaje za hodnotený školský rok uvádza škola podľa skutočného stavu 

vykázaného k 15. Septembru 2017 a 31. augustu 2018 v členení na odbory MP 10/2006-

R)   



 

-k 15.9.2017: TO 82,    VO 104,   LDO 60,   HO 318 

 

-k 31.8.2018 : TO 77,   VO  107,  LDO 60,   HO 307 

3. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov : 

 

VO – 106 s vyznamenaním, 1 prospel 

LDO – 57 s vyznamenaním, 1 prospel              2 neklasifikovaní -prípravný ročník 

TO – 42 s vyznamenaním, 1 prospel              34 neklasifikovaní -prípravný ročník 

HO – 229 s vyznamenaním, 40 prospeli         37 neklasifikovaní -prípravný ročník,  1 

neklasifikovaný 

 

4. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy (údaje o počte zamestnancov školy sa uvádzajú ku dňu koncoročnej 

klasifikácie): 

 

Pedagogickí zamestnanci : 31 

 

Z toho nekvalifikovaní : 2 

5. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

(škola uvedie, formu vzdelávania, počet vzdelávaných a tiež priebeh ich vzdelávania : 

začalo, pokračuje a ukončilo v hodnotenom školskom roku) 

 

 
 

Názov Počet 

vzdelávaných 

Začalo Pokračuje Ukončené Forma 

I. atestácia 
3 september 

2017 

nie apríl 2018 aktualizačné 

6.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

SÚŤAŽE 

Literárno-dramatický odbor 

10. 3. 2018 – Regionálna prehliadka divadla mladých AMDIV 2018 s inscenáciou STAN-  

                      2.stupeň – 2.ročník (D. Turanská) – 3. Miesto 

04.04. 2018 - Regionálna prehliadka Rozprávkové javisko Nová Baňa - MOMO  

                       A UKRADNUTÝ ČAS - 1.+2.+3.roč./Sek (D. Turanská) – 2. Miesto  

                       s odporúčaním na krajskú prehliadku 

11. 04. 2018 - Zechenterová Kremnica – regionálna prehliadka detsk. Recitačných 

kolektívov  

                      -  inscenácia: PAMPULÓNI  - 2. Roč./Prim.  – 1. Miesto (P. Luptovský) 

20. 04. 2018 – Krajská prehliadka Rozprávkové javisko Žiar nad Hronom - MOMO  

                        A UKRADNUTÝ ČAS - 1.+2.+3.roč./Sek (D. Turanská) – Zlaté pásmo 

04. 05. 2018 - Krajská  súťaž divadiel poézie a detských recitačný kolektív Sládkovičova  

                       Radvaň  -inscenácia: PANPULÓNI  - 2. Roč./Prim. – 3. Miesto (P. 

Luptovský) 

17. 05. 2018 –Medzinárodný festival Prednášam, teda som ....Kremnica –  4. roč./Prim: K.  

                       Krátka – Bronzové pásmo – 1. Kat. –poézia; Š. Filus – Strieborné pásmo   

 

 

Hudobný odbor 

22.-24.11. 2017 Nižná na Orave - celoslovenská súťaž ,,Čarovná flauta“ v hre na 

zobcových a priečnych flautách, v hre na saxofón. Reprezentovali nás žiaci: B. 

Mikolášová obsadila 2. miesto v hre na priečnej flaute. Vyučujúca D. Malá, korepetítor p. 

riaditeľka D. Kravecová.  

E. Kováč obsadil v súťaži v hre na saxofón 3. miesto. Vyučujúci J. Žufka, korepetícia E. 



Jackuliak.   

 

25.5.2018 – regionálna klavírna súťaž Nová Baňa 

 

Sólová hra: 

- p. uč. Kravecová, žiačka R. Krátka zlaté pásmo 

- p. uč. Šišiaková, žiačka L. Barancová strieborné pásmo 

- p. uč. Krátka, žiak S. Beňo zlaté pásmo 

-  p. uč. Bodnárová, žiačka E. Višňanská strieborné pásmo 

Štvorručná hra: 

- p. uč. Bodnárová, žiačka N. Krajčíková a E. Višňanská strieborné pásmo 

 

13.4.2018 Kremnické laso súťažná prehliadka hudobných skupín a spevákov sólistov. 

Spevák sólista: 

- H. Husenicová víťaz 2. kategórie, žiačka p. uč. Ferčákovej 

 

10.5.2018 Bojnice - ,,Bojnická perla“ celoslovenská súťaž v speve populárnej piesne. 

- H. Husenicová zlaté pásmo v 3. kategórii, žiačka p. uč. Ferčákovej 

 

Senecká dúha 2018 – H. Husenicová 2. miesto v 3. kategórii 

 

Spievam po francúzsky – K. Kantorová víťaz národného kola s postupom do 

medzinárodnej súťaže, vo finále Karolína získala 2. miesto v 4. kategórii. Zároveň získala 

špeciálnu cenu francúzskej attaché na Slovensku za najlepšie predvedený výkon celej 

súťaže.     

 

 

ZUŠ v Novej Bani regionálna prehliadka v hre na akordeón - Školu reprezentovali 4 

žiaci z triedy p. uč. M. Žufku. P. Gábor sa umiestnil v zlatom pásme, J. Nárožný a H. Beňo 

získali strieborné pásmo, R. Melaga bronzové pásmo. 

Detský hudobný festival Cikkerova súťaž v hre na akordeón - P. Gábor obsadil zlaté 

pásmo, zároveň získal mimoriadne ocenenie Cenu J. Cikkera za pôvodnú skladbu 

slovenského autora D. Harvana: Tanec zo Šumiaca.   

 

26.4.2018 Celoslovenská súťaž v hre na dychové plechové nástroje Stará Ľubovňa E. 

Kováč v hre na saxofón obsadil zlaté pásmo, korepetítorka p. uč. Kravecová, vyučujúci J. 

Žufka. 

 

Banskoštiavniké kladivká celoslovenská súťaž v hre na klavír – žiačka H. Dražová 

z triedy O. Glezgovej získala bronzové pásmo. 

 

 

       

PREZENTÁCIA  

 

1. Interné koncerty 

Na pôde našej koncertnej sály odznelo 13 interných koncertov, ďalej 

- dňa 15.12. 2017  vianočný koncert 

- 18.5. 2018  koncert ku Dňu matiek 

- 26.6. 2018 koncert absolventov primárneho vzdelávania 

 

2. Verejné koncerty 

18.12.2017 Predvianočný koncert v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad 



Hronom 

10.5.2018 slávnostný program ku Dňu matiek pre MsKC 

14.6.2018 Absolventský koncert (sek. vzdelávanie a II. cyklus) 

10.6.2018 Folklórne slávnosti Pod Inovcom 

 

 

3. Výchovné koncerty 

3.6. – 5.6.2018 návšteva z partnerskej ZUŠ zo Svitáv. Vo vzájomnej spolupráci sme pre 

žiarske ZŠ vystúpili s programom ,,Filmová hudba“. Zazneli skladby z filmov Angel, 

Rebelové, Sváko Ragan, Mr. Bean, Pán prteňov, Skyfall, Game of Trones a Misia. 

Hudobné čísla boli podporené premietanými scénami z jednotlivých filmov. Koncerty mali 

veľký úspech u žiakov i pedagógov. Koncom septembra vycestujeme do Svitáv, kde sa 

predstavíme s týmto programom pre školy tohto mesta.     

 

4. Kultúrne vystúpenia 

- Sesterský deň 

- 220.výročie narodenia Š. Moysesa 

- Nórsky deň 

- Krst kaplnky v parku Š. Moysesa 

- Nemocnica vianočný večierok 

- 25. výročie Cirkevnej školy  

- Veľtrh cvičných firiem pre Obchodnú akadémiu  

- Stavanie mája na Svätokrížskom námestí 

- -13.3.2018- nahrávanie Veľkonočného programu pre stanicu TV8 Rimavská Sobota 

pre program Zaspievaj si Ľudovku DFS Hroniarik a TO „Jarné okienka“ 

 

  

7. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

 

- 

 

8. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 

(vyplní škola len v takom prípade, ak v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia po roku 

2000. V správe uvedie záver zo správy z komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva, 

hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces, podmienky), oblasti vyžadujúce zlepšenie 

a popis hodnotiacich výrazov.) 

- 

      

9. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

     ZUŠ sídli od septembra 2005 v priestoroch ZŠ na Ul.Jilemnického č.2. Triedy sú 

primerane prispôsobené, aby boli  estetickým  a podnetným prostredím pre žiakov, ktorí 

navštevujú tento typ školy – s umeleckým zameraním. Jednotlivé odbory sú umiestnené 

v rôznych častiach školy, čo sa odzrkadľuje v nedostatočnej a málo kompaktnej integrácii 

medzi odbormi.  

      Niektoré predmety Hudobného odboru sa vyučujú na ZŠ Š.Moysesa , čím sa rieši 

nedostatok priestoru.  

      ZUŠ nemá vlastnú Zborovňu        



      Škola získala 1 väčšiu triedu od ZŠ, kde sme premiestnili  učebňu Hud.náuky a tým sme 

získali priestor na vytvorenie samostatnej Koncertnej sály , zároveň  slúži ako tzv.skúšobňa, 

kde je nainštalovaná audio technika, pre potreby skúšania väčších súborov.        

Učebňa  bicích nástrojov –je v súčasnosti umiestnená medzi ostatnými triedami Hudobného 

odboru, čo je z hľadiska akustiky momentálne nevyhovujúce. 

      Materiálno – technické vybavenie je uspokojivé, učebné pomôcky a hudobné nástroje sa 

dokupujú priebežne.   

      ZUŠ plánuje každoročne ladenie všetkých klavírov, pretože v dôsledku veľmi suchého 

a horúceho vzduchu v priestoroch školy dochádza k veľmi rýchlemu rozladeniu 

a degenerácii a poškodzovaniu nástrojov (hrozí prasknutie rezonančných dosiek). Pre tento 

účel sa zakúpili zvlhčovače vzduchu do každej triedy s hudobným nástrojom (klavír, husle, 

gitara...) 

 

                                                                               

10. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to: 

a) o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

b) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

c) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít 

iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 

 

 

a) o dotáciách od zriaďovateľa 

Dotácia od zriaďovateľa:                  433.396,-€                                    

Čerpanie: 

Mzdy a poistné do poisťovní        400.949,-€    z toho : 

Mzdy                                                295.943,-€ 

Odvody :                                          105.006,-€                                             

Prevádzka  spolu:                          32.447,-€      z toho :                                                                                    

Energie, voda a komunikácie     15.563,-€ 

Materiál                                4.600,-€                                                                             

                                                                                                                                                                            

Služby                                           10.462,-€                                                                                   

Bežné transfery jednotlivcom          357,-€ 

Údržba :                                            1.465,-€                                             

 

b)  o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením alebo   

     inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  

35.840,-€ 

c) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,  

    právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít  

4.595,-€ 

        

Dar OZ ATĎ : 3.870,-€ 

Vratka MUZIKER : 63,70 € 

Vratka za duplicitnú platbu – súťaž : 20,-€ 

11. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok  a vyhodnotenie jeho plnenia: 



(Informácia o stanovenom cieli v koncepčnom zámere rozvoja školy obsahuje aj spôsob, 

akým sa cieľ sleduje a vyhodnotenie jeho plnenia. Plnenie cieľa by malo byť overiteľné) 

 

Cieľ:  Kvalitné  umelecké  vzdelávanie  a spolupráca všetkých odborov – s využitím 

polyestetických projektov 

 

 

Vyhodnotenie: – vzhľadom na spomenuté aktivity  hodnotím cieľ ako naplnený 

 

                  

12. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 

 

Vynikajúce výsledky škola dosahuje na pôde umeleckej interpretácie  - v prezentovaní 

vlastných umeleckých programov, na súťažiach , verejných vystúpeniach, vernisážach, 

v spolupráci s inými školami rovnakého zamerania a v spolupráci s inými inštitúciami  atď. 

 

 

 

 

13. Ďalšie informácie: 

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  :  - vyhovujúce 

b) voľnočasové aktivity školy :  - škola je sama voľnočasovou aktivitou 

c) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom : - 

vynikajúca 

d) vzájomné vzťahy medzi školou a  žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú : - 

vynikajúce 

 

 

  14. Doložka z Rady školy 

 

 

- dňa 16.10.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy Základnej umeleckej školy 

Z.S.Parákovej 

- Rada školy vzala na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

a podmienkach  Základnej umeleckej školy  za šk.r.2017/2018 

- Rada školy odsúhlasila Školský vzdelávací program ZUŠ Z.S.Parákovej 

 

                                                                                               

                                                                                                   Jana Hrončeková 

                                                                                                   predseda  Rady školy 

 

          

 

V Žiari nad Hronom, dňa 16.10.2018    Mgr.Dana Kravecová 

                                                                                                               riaditeľ  ZUŠ 

 

          

 


