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A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

 Názov školy:  Základná umelecká škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy 

 Adresa školy:  Komenského 6,  053 61 Spišské  Vlachy 

 Telefón:     053 / 4495 551 

 Fax:            053 / 4485 468 

 

e-mail:        zskrstitela@zskrstitela.sk 

internetová stránka školy: https:/zuskrstitela.edupage.org 

Zriaďovateľ:   

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9,  

053 04 Spišské Podhradie 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

Mgr. Renáta Bašistová,  riaditeľ školy 

Mgr. Viliam Grega DiS.art , zást. riadiaditeľa školy   

                                                                                        

Umelecká rada 

Bc. Jaroslava  Forgáčová DiS.art –       vedúca hudobného odboru 

Mgr. Petra  Múdra (t.č. MD), Mgr. Michaela Bekešová od februára 2018–         

   vedúca výtvarného odboru,  

Jozef Šiška,  Ing. D.Kaľavská od apríla 2018 – vedúci  tanečného odboru, 

Mgr. Jana  Filipová DiS.art– vedúca PK hudobnej náuky 

 

Metodické orgány školy – predmetové komisie: 

PK klavírneho oddelenia – predseda:  Bc.Jaroslava  Forgáčová, DiS.art. 

PK dychového oddelenia – predseda:  Mgr.art Michaela  Forgáčová 

PK strunového oddelenia – predseda: Mgr. Viliam  Grega, DiS.art 

PK hudobnej náuky          -  predseda: Mgr. Jana Filipová, DiS.art 

PK  výtvarného odboru     - predseda:  Mgr. Petra Múdra t.č MD 

PK TO a LDO                   – predseda: Jozef Šiška, Mgr. Viliam Grega, DiS.art. od apríla 2018 

 

B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV 

Odbor     Počet žiakov zapísaných k 15. 9. 2017   

Hudobný                                                         178 

Výtvarný                                                          94 

Literárno-dramatický                                                             5 

Tanečný                                                          21 

Spolu                                                         298 

 

Odbor    Počet žiakov v evidencii k  30. 6. 2018     

Hudobný                                               174  

Výtvarný 91 



Literárno-dramatický                                                  4 

Tanečný                                                 12 

Spolu 281 

 

C. ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH ŽIAKOCH 

  Na základe talentových skúšok, ktoré sa konali v dňoch 5. – 9. júna 2017 a zápisu, ktorý 

sa uskutočnil 4. septembra  2017 bolo na štúdium v ZUŠ prihlásených a prijatých spolu 46 

nových žiakov do základného štúdia.  Z toho je 20 žiakov v hudobnom, 21 vo výtvarnom a  5 

v tanečnom  odbore.   

                                                            

D.  ÚDAJE O ABSOLVENTOCH 

 V školskom roku 2017/ 2018 štúdium úspešne ukončilo  53  absolventov. 

 

Odbor 
I. stupeň 

II. stupeň Spolu 
1.časť 2.časť 

Hudobný 24 14 1 39 

Výtvarný 7 7 0 14 

Literárno-dramatický 0 0 0 0 

Tanečný 0 0 0 0 

Spolu 31 21 1 53 

                         

                                                                   

E.  ÚDAJE O ŽIAKOCH PRIJATÝCH NA STREDNÉ  ŠKOLY   S UMELECKÝM 

ZAMERANÍM     

     Na stredné školy s umeleckým zameraním boli v školskom roku 2017/ 2018 úspešne 

pripravení  a prijatí títo žiaci: 

 

HUDOBNÝ ODBOR 

 Henrieta Filipová – saxofón - Konzervatórium Košice, z triedy p.uč. Mgr. Z.Barlogovej 

 Lucia Švačová – klavír – Konzervatórium Košice, z triedy p.uč. Mgr. J. Filipovej, DiS.art. 

 

VÝTVARNÝ ODBOR 

    Katarína Hromjaková - škola úžitkového výtvarníctva Košice 

                                                   

F.  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE     

          

 Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 19. júna 2018 klasifikovala spolu 281  žiakov. Na 

základe hodnotenia podľa dosiahnutých študijných výsledkov :  

 s vyznamenaním prospelo  252  žiakov                                                           

 prospelo   29  žiakov 

 neklasifikovaných bolo 0  žiakov                                                    



 46  žiakov absolvovalo prípravné štúdium a  postúpilo do základného štúdia 

                                                                                                                

G.   ŠTRUKTÚRA  ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH   

UČEBNÝCH  PLÁNOV 

  

V školskom roku 2017/2018 škola poskytovala vzdelanie v štyroch umeleckých odboroch: 

hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Riadila sa novým ŠVP pre ZUŠ 

schváleným a zverejneným dňa 4.februára 2015 pod č. 2015-6346/5841:1-10A0 s účinnosťou 

od 1.9.2015 a učebnými plánmi pre ZUŠ, schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky zo dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. 9. 2004. 

 

HUDOBNÝ ODBOR 

     Škola zabezpečovala vyučovanie hudobných predmetov nasledovne: 

 oddelenie klávesových nástrojov: klavír, akordeón. Uplatňovaný ŠVP 14.1.2, 14.1.6 a 

učebné plány č. 2, 3, 13, 20, 28. 

 oddelenie strunových nástrojov: gitara, husle. Uplatňovaný ŠVP 14.1.4, 14.1.3 a učebné 

plány č. 4, 5, 11, 20.      

 oddelenie dychových nástrojov: zobcová  flauta sopránová a altová, priečna flauta, 

klarinet, saxofón. Uplatňovaný ŠVP 14.1.5 a  učebné plány č. 8, 9, 20. 

 oddelenie bicích nástrojov : uplatňovaný ŠVP 14.1.11 

 oddelenie hudobnej náuky: vyučovanie hudobnej náuky v prípravnom štúdiu 

a základnom štúdiu. Uplatňované učebné plány pre PŠ č. 1a, 1c. Pre hudobnú náuku 

v ostatných ročníkoch v súlade s plánmi pre jednotlivé nástroje (uvedené vyššie). 

 spev a hlasová výchova: Uplatňovaný ŠVP  14.1.8 a  učebné plány č. 17 a 23.  

 

 V rámci hudobného odboru sa v tomto školskom roku vyučovala súborová a komorná hra 

a činné boli tieto stabilné telesá a súbory: 

 Súbor priečnych fláut- FLAUTISSIMO– viedla Mgr. Zuzana Barlogová, DiS.art. 

 Detská ľudová hudba  – viedol  Mgr. Viliam  Grega, DiS.art 

 Vokálne komorné kvinteto  – Chiquito – viedla Mgr. Lucia Kováčová 

 Akordeónové trio – Bc. Oľga Horačková, DiS.art. 

 Komorný flautový súbor  – Mgr.art. Michaela Forgáčová  

 Akordeónové kvarteto – Bc. Beáta Holubčíková, DiS.art. 

 Klavírne duá – Bc. Jarka Forgačová  DiS.art,Mgr. J.Filipová DiS.art, Mgr. Marta 

Fukasová  

 Gitarový súbor -   Mgr. Edita Tornay 

                                                         

VÝTVARNÝ ODBOR 

 jednoodborové štúdium, v ktorom škola zabezpečovala získanie výtvarných zručností 

v kresbe, maľbe, grafike, modelovaní a tvorbe objektov z rôznych materiálov,   v práci 

s textilom,  maľba  na  sklo a v základoch umeleckých remesiel. Uplatňovaný ŠVP 14.4 a 

učebné plány č. 42, 43, 44. 



TANEČNÝ ODBOR 

 folklórny tanec  a ostatné zložky TO – viedol Jozef Šiška, od apríla Ing. Darina 

Kaľavská, korepetítor – Bc.Beáta Holubčíková DiS.art. Uplatňovaný ŠVP 14.2 a  učebné 

plány č. 38, 40    

 

LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR 

 V školskom roku 2017/2018 škola  zabezpečila vyučovanie v LDO pod vedením p.uč. 

Jozefa Šišku, od apríla Ing. Darina Kaľavská, dramaturg Mgr. Lucia Balogová. Uplatňovaný 

ŠVP 14.3. 

                                            

H. ÚDAJE O  POČTE ZAMESTNANCOV A  PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO 

PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH   ZAMESTNANCOV 

 V hodnotenom školskom roku v škole pracovalo spolu 16 pedagogických zamestnancov , z 

toho : 

 

HUDOBNÝ  ODBOR  

      Na plný úväzok :          

 Bc.Jaroslava  Forgáčová DiS.art  – klavír, korepetície 

 Mgr. Jana Filipová DiS.art –   klavír, HN, korepetície 

 Mgr. Viliam Grega, DiS.art. – husle, gitara, súbor 

 Bc. Beáta Holubčíková, DiS.art – gitara, akordeón 

 Mgr. Zuzana Barlogová – zobcová a priečna flauta 

 Mgr. Marta Fukasová  - klavír, korepetície 

 Mgr.art Michaela Forgáčová – zobcová a priečna flauta, súbor a HN 

                      

    Na čiastočný úväzok :  

 Marek Fifík – bicie 

 Bc. Oľga Horačková, DiS.art. - akordeón      

 Mgr. Lucia Kováčová – spev, spevácke trio  

 Bc. Mariusz Danel - husle     

 Mgr. Veronika Kochanová, DiS.art – klavír, HN, od novembra Mgr. Lucia Balogová 

 Bc. Petra Michliková – zobcová flauta, HN 

 Mgr. Edita Tornay DiS.art – gitara 

 Mgr. Mária Duračinská, od január 2018 Mgr. Miloš Kopaničák - klavír 

 

VÝTVARNÝ  ODBOR 

Na plný úväzok:     

 Mgr. Petra Múdra (1.polrok) 

 Mgr. Michaela Bekešová 

Na čiastočný úväzok :  

 Mgr. Petra Michliková (Spišský Hrušov) 

 Patrícia Korfantová (Olcnava) 

 



TANEČNÝ  ODBOR 

      Na čiastočný úväzok: 

  Jozef Šiška, od apríl 2018 Ing. Darina Kaľavská 

 

LITERÁRNO- DRAMATICKÝ ODBOR 

      Na čiastočný úväzok: 

 Jozef Šiška/Mgr. Lucia Balogová 

  Pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie vo 

svojom odbore v súlade s Vyhláškou č. 41/1996 o pedagogickej a odbornej spôsobilosti 

a v súlade so Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení  neskorších predpisov. 

 V hudobnom odbore všetci zamestnanci majú ukončené minimálne konzervatórium, resp. 

vysokoškolské pedagogické vzdelanie. Vo výtvarnom odbore vyučovali 2 pedagógovia. Majú 

ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického, resp. umeleckého smeru. V tanečnom 

odbore je kvalifikovanosť nevyhovujúca.  Zastupovanie realizuje  učiteľ  LDO, ktorý študuje 

na UKF Nitra odbor herectvo. 

                                                        

CH. ĎALŠIE  VZDELÁVANIE  PEDAGÓGOV 

 1 pedagóg hudobného odboru ukončil 4. ročník  na konzervatóriu v Košiciach (bicie). 

 1 pedagóg pokračuje magisterským štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku– 

učiteľstvo hudobného umenia a cirkevnej hudby. 

  

 Okrem inštitucionalizovaného vzdelávania pedagógovia absolvovali v priebehu školského 

roka rôzne metodické a vzdelávacie aktivity v rámci svojej odbornosti, a to semináre, tvorivé 

dielne, či školenia, ktoré boli organizované samostatne, alebo v rámci festivalov, súťaží, 

kurzov a iných podujatí. Vedenie školy podporovalo účasť pedagógov na týchto aktivitách 

v maximálne možnej miere, ktorú dovoľovali finančné podmienky školy. Pozitívne 

hodnotíme aj fakt, že časť pedagógov využívala  na vzdelávanie aj obdobie prázdnin. Na 

podporu vzdelávania zamestnancov školy slúžia aj nové prírastky odborných materiálov, 

najmä notového materiálu, pedagogickej literatúry, umeleckých, odborných 

a reprezentatívnych publikácií pre všetky odbory. 

 

I. ÚDAJE O  AKTIVITÁCH A  PREZENTÁCII ŠKOLY  NA VEREJNOSTI  

 Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu školy môžeme hodnotiť nielen podľa výsledkov  

pedagogického procesu, ktorým je klasifikácia, ale aj z výsledných reprezentatívnych 

výstupov, ktorými sa žiaci a pedagógovia predstavujú verejnosti. Aktivitami, ktorými  škola 

prezentuje dosiahnuté výsledky, sú predovšetkým súťaže, festivaly a prehliadky, koncerty 

a výstavy, programy a predstavenia pre verejnosť, výchovné koncerty pre základné 

a materské školy, kultúrne vystúpenia pre rôzne organizácie,  projekty a pod.  Každý odbor 

školy absolvoval množstvo takýchto podujatí. 

 

 

 



HUDOBNÝ ODBOR 

A. Prehliadky a festivaly 

 Škola vysielala pedagógov so žiakmi na súťaže, prehliadky a festivaly, ktoré sú pôdou pre 

vzájomné porovnanie a stávajú sa tým zároveň veľmi dobrým motivačným prostriedkom na 

zvyšovanie úrovne vyučovania. Keďže boli často spájané so seminármi a hodnoteniami 

odborníkov, aj takto získali pedagógovia nové metodické poznatky. V tomto školskom roku 

ide najmä o hudobné interpretačné súťaže a festivaly v Smižanoch, Spišskej Novej Vsi,  

Prešove.  

  

 Karaoke show „Ukáž, čo vieš“ – regionálna prehliadka v speve populárnej piesne – 

19.10.2017(výberové kolo), 3.11.2017(finále), Smižany – Mgr.Lucia Ondrová; kde sa 

naši žiaci umiestnili nasledovne: Lenka Zavadská v I. kategórii - 3.miesto, Lucia 

Dragošeková II.kategória – 3.miesto, komorné spevácke kvinteto CHIQUITO v IV. 

Kategórii(vokálne skupiny s 2 a viac členmi) 2.miesto. 

 Čarovná flauta - 16.ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute 

a drevených dychových nástrojov 22.-23.11.2017 Mgr.art M.Forgáčová, korepetítor 

J.Forgáčová- zúčastnení žiaci Viktória Lichvariková- získala v  III.kategórii zobc.flaut 

strieborné pásmo; Nikola Balušinskáv  získala v V. kategórií zobc. fláut  bronzové 

pásmo. 

 Klavírny interpretačný metodický deň – 21.november 2017-koncertná sála Reduty 

v Spišskej Novej Vsi, pedag. Bc. J. Forgáčová Dis.art, Mgr.J.Filipová Dis.art, žiačka 

T.Leskovská; 23.11.2017 koncert žiakov účinkujúcich na interpretačných 

metodických dňoch. 

 9.ročník gitarovej súťaže Prievidza 2017 – 29.11.2017, pedagóg Mgr. Edita Tornay 

so žiačkou A.Čurillovou. 

 Prešovské dni klasickej gitary – 8.ročník medzinárodného gitarového festivalu 

v Prešove – 8.2. -9.2.2018 –Mgr. E. Tornay so žiačkou A.Čurilovou. 

 Zahrajme si pre radosť – 6.ročník súťažnej prehliadky v hre na dych. nástrojoch 

košického a prešovského kraja 23.2.2018 v Prešove, pedagóg Mgr. Z.Barlogová, 

M.Fukasová so žiačkou Ninou Pavlíkovou, ktorá získala bronzové pásmo. 

 FULLSTAR 2018 – IV. ročník regionálnej speváckej súťaže v populárnom speve – 

6.3.2018, Ružomberok – Mgr. Lucia Ondrová; v striebornom pásme II. kategórie sa 

umiestnila Lucia Dragošeková, prehliadky sa zúčastnili žiačky Lenka Zavadska 

a Lucia Švačová.  

 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre žiakov prešovského a košického 

kraja ZUŠ Spišská Nová Ves 10.4.2018- pedagóg Jaroslava Forgáčová, žiačky Tamara 

Leskovská získala bronzové pásmo a Lucia Dragošeková získala strieborné pásmo. 

 3. ročník akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl 10.-11.5.2018 Lipany, 

pedagóg Beata Holubčíková, zúčastnení žiaci Marcus Zahuranec, Andrej Hvizdoš 

získali strieborné pásmo. 

 Bojnická perla 2018 - celoslovenská spevácka súťaž v speve populárnej piesne- 

10.5.2018 Bojnice -  sa zúčastnila Lucia Dragošeková a Lucia Švačová z triedy Mgr. 

Lucie Kováčovej.     



 Gelnický kľúč 2018 - 25.5.2018- vyučujúca Z.Barlogová, súťažiace sexteto priečnych 

flaut FLAUTISSIMO v kategórií A1(trio až noneto klasik) získali strieborné pásmo, 

pozorovatelia z triedy p.uč. O.Horačkovej. 

 17. medzinárodný festival akordeónov EUROMUSETTE a GOLDENTANGO – 

31.5.-1.6.2018 Rajecké Teplice – vyučujúca B.Holubčíková, žiaci Marcus Zahuranec 

získal strieborné pásmo, Andrej Hvizdoš – zlaté pásmo. 

 

B. Koncertná činnosť     

 4. september 2017 – slávnostné zahájenie PŠ – kultúrny program. 

  3.október 2017 – zasadnutie rodičovského spoločenstva – Telocvičňa ZŠ – hudobný 

program.   

 19.október 2017- jubilanti mesta Spišské Vlachy- Galéria mesta- kultúrny program.                                                 

 24. október 2017 – Mesiac úcty k starším – hudobno-dramatický program – telocvičňa ZŠ. 

 7. november 2017 – Jesenný verejný žiacky koncert – koncertná sála ZUŠ. 

 7.december 2017- vernisáž Spišský Hrušov – kultúrny program. 

 13. december 2017 – 1.Adventný verejný koncert – koncertná sála ZUŠ. 

 14. december 2017 – 2.Adventný verejný koncert – koncertná sála ZUŠ. 

 21. december 2017 – tri výchovné koncerty – „Deti deťom“ – koncertná sála ZUŠ. 

 7. január 2018 – Novoročný  verejný koncert- kostol Sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy. 

 29. január 2018 – triedny koncert žiakov sr.Chantal, JaroslavaForgáčová (klavír) – 

koncertná sála ZUŠ 

 30. január 2018 – triedny koncert žiakov Jana Filipová (klavír) – koncertná sála ZUŠ 

 31.január 2018 – triedny koncert žiakov Michaela Forgáčová(flauta) – koncertná sála ZUŠ 

 1. február 2018 – triedny koncert žiakov Zuzana Barlogová (flauta), Viliam Grega (husle) 

– koncertná sála ZUŠ. 

 5. február 2018– triedny koncert žiakov Beata Holubčíková (akordeón, gitara) Lucia 

Balogová (klavír), Edita Tornay (gitara) – koncertná sála ZUŠ. 

 6. február 2018 – triedny koncert žiakov Marek Fifík (bicie), Lucia Ondrová (spev) – 

koncertná sála ZUŠ. 

 8.február 2018 – triedny koncert žiakov Marius Danel (husle), Petra Michliková (flauta) – 

koncertná sála ZUŠ. 

 9. február 2018 – triedny koncert žiakov Oľga Horačková (akordeón) - koncertná sála 

ZUŠ. 

 14. február 2018 – Fašiangový verejný žiacky koncert – koncertná sála ZUŠ. 

 22. február 2018 – Jednota dôchodcov (slávnostné zasadnutie) – kultúrny program. 

 16. marec 2018 – slávnostné zasadnutie zväzu  invalidov – hudobný program – reštaurácia 

NOVA. 

 4. apríl 2018 – Deň učiteľov – hudobný program – kultúrny dom Spišské Vlachy. 

 17. apríl 2018  – výchovný koncert pre deti MŠ – koncertná sála ZUŠ. 

 26. apríl 2018 – Jarný verejný žiacky koncert – koncertná sála ZUŠ. 

 13. máj 2018 – Deň matiek – hudobno-dramatický program – KD Spišské Vlachy. 

 20. máj 2018 – Slávnostný verejný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ – KD Spišské Vlachy. 



 3. jún  2018 – Slávnostný koncert absolventov – koncertná sála ZUŠ. 

 4. – 8. jún 2018 – talentové skúšky – priestory ZUŠ. 

 17. jún 2018 – slávnostný verejný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ- kostol Narodenia 

Panny Márie Olcnava. 

 25. jún 2018  – triedny koncert žiakov Beata Holubčíková (akordeón, gitara); Lucia 

Balogová (klavír); Edita Tornay (gitara); Oľga Horačková (akordeón)  – koncertná sála 

ZUŠ. 

 26. jún 2018  – triedny koncert žiakov Lucia Kovačová (spev); Marek Fifík (bicie); 

Zuzana Barlogová (flauta); sr.Chantal (klavír) – koncertná sála ZUŠ. 

 27. jún 2018  – triedny koncert žiakov Jana Filipová (klavír); Marius Danel (husle); 

Jaroslava Forgáčová (klavír); Michaela Forgáčová (flauta)  – koncertná sála ZUŠ. 

 28. jún 2018  – triedny koncert žiakov Viliam Grega (husle, gitara); Petra Michlíková 

(flauta) – koncertná sála ZUŠ. 

 

C. Vystúpenia 

 Medzi časté spôsoby prezentácie školy na verejnosti patria príležitostné vystúpenia žiakov, 

sólistov, komorných súborov a hudobných telies, ktorými sme obohatili kultúrno-spoločenské 

programy a aktivity rôznych inštitúcií.  Počas školského roka sme sa podieľali na príprave 

programov v spolupráci s MsÚ – Spišské Vlachy (koncerty, hudobné programy pre jubilantov 

a hostí), hudobná produkcia pri príležitosti vernisáží výstav. Pri príprave programov sme 

spolupracovali so základnými a materskými školami nášho mesta a s klubom dôchodcov. 

 

VÝTVARNÝ ODBOR 
  V mesiaci september, október a november 2017 bola na ZUŠ, vo výtvarnom odbore na 

praxi naša bývala žiačka, absolventka ZUŠ VO prvého a druhého stupňa Bc. Petra Pavláková 

/v súčasnosti je už Magistra/. Na hodiny chodila vzorne pripravená, vniesla do vyučovania 

inovatívne techniky a výučbu. Prvotné hodiny boli formou náčuvu a ostatné jej vlastného 

výstupu. Venovala sa technike grafika, konkrétne technike, ktorá sa volá pečiatka. Pre žiakov 

mladšieho, ale aj staršieho veku to bolo veľmi zaujímavé, keďže to robili po prvý krát. 

Mladší žiaci si pečiatku vyrobili z ovocia alebo zeleniny /jablko, hruška, čínska kapusta a 

pod./ a tí starší žiaci si pečiatku vyrábali sami. Ako predlohu mali ľudový ornament.  

V mesiaci október sme navštívili zo žiakmi obec Spišský Hrušov. Najprv sme sa šli pozrieť 

na Miloj, kultúrnu pamiatku kúsok od obce. Po ceste k historickému kaštieľu sme navštívili 

ranogotický kostol sv. Katariny Alexandrijskej, kde nám stručnú prednášku predniesol 

miestny pán farár Ondáš. Neskôr sme navštívili Základnú školu, kde nás privítala pani 

riaditeľka Mgr. Justína Pravlíková. Na záver sme šli pozrieť kaštieľ Mariášky. Kaštieľ je 

zrenovovaný. Sídli v ňom obecný úrad, čiže starostka obce, ktorá nás tiež osobne privítala a 

pre deti pripravila menšie občerstvenie a pohľadnicu Spišský Hrušov. Jedna miestnosť v 

kaštieli slúži ako galéria. V miestnej galérii pravidelne vystavujú výtvarníci z celého 

Slovenska. My sme sa prišli pozrieť na výstavu výtvarníka Miloša Kočiša. Umelec má úžasnú 

realistickú kresbu a maľbu portrétov, krajín, ale aj zvierat a fantastických krajín. Žiakom sa 

veľmi páčilo a výstavu  pozitívne ohodnotili. Exkurziu do obce Spišský Hrušov absolvovali 



všetky skupiny v jednotlivých dňoch, od pondelka do piatka, od 09.10.2017-13.10.2017, v 

čase od 13,00 do 16,00hod. Predpokladaný návrat domov bol o 16,15-16,30hod. 

Naši výtvarníci hviezdili, tento krát v súťaži pod názvom ČARO JESENE, ktorú organizovalo 

CVČ Spišské Vlachy. Naši žiaci sa umiestnili v jednotlivých kategóriách: 

1.kategória - deti materských škôl: 

1.miesto-Maximilián Rumančík, 

5.karegória - ZUŠ 1.-4.ročník/ZUŠ 1.časť, 1.stupňa/: 3.miesto-Bibiana Grejtáková, 

6.kategória - ZUŠ 5.-9.ročník/ZUŠ 2.časť, 1.stupňa/: 2.miesto-Katarína Hromjaková. 

Jesennú výstavu si mohli pozrieť priaznivci umenia v Galérii na MsÚ Spišské Vlachy, od 

pondelka do piatka, v čase od 8,00hod.-15,00hod.celýmesiac október a november 2017. 

 

 ZUŠ sv. Jána Krstiteľa organizovala výstavu Vianočných stromčekov v kaštieli v Spišskom 

Hrušove. Stromčeky tvorili žiaci ZUŠ VO, od 4rokov do 15rokov, ale pridala sa aj MŠ 

Spišský Hrušov, kde pani riaditeľka v spolupráci s učiteľkami MŠ vytvorili krásny drevený 

Vianočný “stromisko”. Vianočné stromčeky boli veľmi originálne a vytvorili ich deti v 

spolupráci s rodičmi. Vernisáž sa konala v krásnych priestoroch kaštieľa, kde sídli obecný 

úrad Spišský Hrušov. Otvorenie výstavy bolo 07.12.2017 /t. j-vo štvrtok/ o 16,30 hod., vo 

výstavnej sieni kaštieľa. Výstavu otvoril pán zástupca ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, Mgr. Viliam 

Grega zo svojimi žiakmi. Žiaci pod jeho vedením hrali na hudobných nástrojoch a spievali 

Vianočné koledy. Výstava sa po týždni presťahovala do obce Olcnava, kde mame takisto 

vysunuté pracovisko. Výstava sa tešila vysokej návštevnosti nie len žiakov škôl, ale aj rodičov 

a starých rodičov. 

Február 2018 

 Výzdoba na fašiangový koncert 13.2. 

Marec 2018 

 Návšteva múzea A.Warhola v Medzilaborciach 16.3. 

Apríl 2018 

 Výzdoba na koncert pre MŠ 17.4. 

 Výzdoba na jarný koncert 26.4. 

 Príprava absolventských prác. 

Máj 2018 

 Práca na absolventských prácach so žiakmi. 

 Tvorba plagátov. 

 Výstava na verejnom koncerte v KD Sp. Vlachy. 

 Zúčastnenie na výtv. súťaži  Bohúňova paleta 2018. 

 Výstava absolventských prác v Galérii mesta. 

Jún 2018 

- Výstava absolventských prác na absolventskom koncerte 3.6. 

 

Za vyhotovenie správy VO  zodpovedajú: Mgr. Petra Múdra a Mgr. Michaela Bekešová 

 

 

 



ZÁJAZDY  PRE  ŽIAKOV : 

7. október 2017 - návšteva malého kostolíka v Spišských Vlachoch – Musica Nobilis – 

koncert. 

17.máj 2018 - návšteva štátneho divadla v Košiciach –Rómeo a Júlia 

 

J.    ÚDAJE O VÝSLEDKOCH  INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

V školskom roku 2017/2018 nebola v ZUŠ vykonaná inšpekčná činnosť.  

                                                      

K. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH 

 Škola je vybavená základným adekvátnym zariadením a potrebnými učebnými pomôckami, 

ktoré umožňujú realizovať  vyučovací proces.  Každoročne sa dokupujú ďalšie potrebné 

hudobné nástroje.   

HO disponuje základnou  nástrojovou  výbavou : 

1 koncertné krídlo, 5 pianín, 1 clavinova, 3 gitary, 1 husle 1/4, 2  husle celé,1 kontrabas, 1 

cimbal, 7 klavírnych stoličiek, 8 notových stojanov, 1 akordeón 60-bas., 2 akordeóny 90-

basové,  1 digitálny organ, 1 zobcová flauta sopránová,1 altová,1 tenorová,1 basová; 1 

priečna flauta, 1 klarinet, 1 zostava bicích nástrojov so špeciálnou stoličkou, 3 podnožky 

ku gitare, 2 stojany na gitaru, 1 bongá, 2 zvonkohry, sada zvukomalebných nástrojov pre 

výuku HN (triangle, rumba -gule, tamburíny, ozvučné drievka, bubny ), kompletná 

aparatúra, 2 elektrické gitary, 1 basová gitara, 3 mikrofóny, 2 keyboardy, 1 mix. 

 

L.  ÚDAJE  O  FINANČNOM  ZABEZPEČENÍ  VÝCHOVNO –  VZDELÁVACEJ  

ČINNOSTI   ŠKOLY 

 V školskom roku 2017/2018 boli pre základnú umeleckú školu poukázané finančné 

prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 257 570,00EUR: 

- poukázané prostriedky z rozpočtu mesta:       253 726,96 EUR 

- vyčerpané na osobné náklady                      206  837,57 EUR 

-  z toho:   mzdové náklady:            152 490,63 EUR 

           odvody do poisťovní:                 54 346,94 EUR 

- vyčerpané na prevádzku:                                  46 889,39EUR 

 

V školskom roku 2017/2018 boli pre základnú umeleckú školu pre deti nad 15 rokov 

poukázané finančné prostriedky z rozpočtu VUC vo výške 5 591,00EUR: 

- poukázané prostriedky:                                      5 458,50 EUR 

- vyčerpané na osobné náklady                         5 454,36 EUR 

- z toho:     mzdové náklady:                         4 792,19 EUR 

                         odvody do poisťovní:                         661,81 EUR 

- vyčerpané na prevádzku:                                                 4,50 EUR 

 

Finančnú správu vyhotovila Mgr. Andrea Michlíková - ekonómka. 

 



M. CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE  NA 

PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA 

 

Hlavné ciele školy na školský rok 2017/2018 

 Plniť úlohy vyplývajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov vydaných MŠ SR na 

 príslušný školský rok. 

  Plnenie: realizované počas celého školského roka. 

 Dbať o rozvoj mimoriadne nadaných žiakov a hľadať možnosti podpory pre ich ďalší 

 umelecký rast, venovať pozornosť kvalitnej príprave na ich profesionálnu orientáciu. 

 Plnenie: Úspešnosť prijatia na školy s umeleckým zameraním 100%, u nadaných žiakov 

 v prípade prípravy na odbornú školu umeleckého zamerania možnosť pridelenia 

 rozšíreného vyučovania. 

 Vytvárať čo najširšie možnosti prezentácie výchovno-vyučovacích výsledkov formou 

 koncertov, výstav, predstavení, vystúpení, ktoré sú motivačným prvkom v práci so žiakmi 

 a účinnou formou spolupráce školy s verejnosťou a rodičmi. 

 Plnenie: realizované počas celého školského roka. 

 Vytvoriť podmienky pre účasť žiakov na súťažiach, festivaloch, tvorivých dielňach  

 a prehliadkach s cieľom porovnania sa s inými úspešnými školami, rozšírenia odborného 

 rozhľadu a vytvárania podmienok pre ďalší odborný rast žiakov aj pedagógov. 

 Plnenie: realizované počas celého školského roka. 

 Zapájať žiakov do projektov, kooperatívnych činností, medziodborovej spolupráce 

 a spolupráce s inými inštitúciami. 

 Plnenie: realizované počas celého školského roka. 

 Vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagógov, ich odborného rastu 

 a nadobudnutia zručností v oblasti informačno - komunikačných technológií a ich 

 postupného využívania vo vyučovacej praxi. 

 Plnenie: realizované počas celého školského roka. V oblasti odborného vzdelávania sme 

 poskytli podporu a pomoc v rámci možností školy študujúcim zamestnancom a umožnili 

 sme v každom umeleckom odbore účasť na metodických a vzdelávacích podujatiach. 

 V rámci finančných možností školy sme sa snažili zmodernizovať a doplniť vybavenie IKT 

 technológiami, zabezpečiť prístup k internetu a umožnili sme jeho používanie.  

 Modernizovať vyučovací proces predovšetkým využívaním tvorivých metód a foriem práce 

 a zlepšovať kvalitu prostredia, v ktorom sa uskutočňuje. 

 Plnenie: realizované priebežne v rámci možností personálneho obsadenia školy 

 a finančných možností školy. 

 Sledovať realizáciu nového zákona o výchove a vzdelávaní a vyjadrovať sa 

 k predkladaným návrhom s cieľom dosiahnuť priaznivé legislatívne prostredie pre 

 umelecké vzdelávanie. 

 Plnenie: realizované priebežne. Zástupkyňa riad.  školy sa v priebehu školského roka 

 zúčastnila na niekoľkých podujatiach venovaných príprave nového zákona a jeho 

 pripomienkovaniu ( napr. celoslovenské stretnutia v rámci AZUŠ a i. ), o ktorých 

 informovala pedagogický kolektív. Rovnako sme sledovali prípravu novej legislatívy 

 a diskusiu k nej v médiách.   



 Posilniť riadenie školy a skvalitniť tak proces vnútroškolskej komunikácie, vnútroškolskej 

 kontroly, prezentácie školy a spolupráce s verejnosťou a rodičmi. 

 Plnenie: realizované priebežne.  

                             

N. OBLASTI S DOBRÝMI VÝSLEDKAMI A OBLASTI   S NEDOSTATKAMI,                    

NÁVRHY OPATRENIA 

1. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 úspešnosť pri príprave žiakov na umeleckú profesiu, úspešnosť pri prijímaní na stredné  

 školy umeleckého a pedagogického zamerania v HO a VO . 

 dobrá medziodborová a medzipredmetová spolupráca. 

 dobrá spolupráca s inými inštitúciami v meste. 

 živé prepojenie školy s kultúrnym dianím v meste. 

2. Návrhy a opatrenia 

 zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie pedagógov 

 zabezpečenie stáleho pedagóga pre LDO s TO. 

 

O. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI A VEREJNOSŤOU 

1. Spolupráca so Spoločenstvom rodičov  

 spolupráca  pri organizácii školských koncertov, výstav a predstavení, 

 poskytnutie finančnej  pomoci  pri údržbe a opravách hudobných nástrojov, 

 podpora  výchovno-vzdelávacieho  procesu  a prepojenia  školy a rodiny. 

 

 

      

 

V Spišských Vlachoch, dňa   25.10.2018 

 

                                                                           Mgr. Renáta Bašistová 

                                                                                           riaditeľ školy 

 


