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

školy, M . R. Štefánika 160/2, Považská Bystrica za školský rok 2014/2015. 
 
 

 
Predkladá: 

Peter  Štrauch    
.............................................    
riaditeľ školy      
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade školy 
dňa 09.7.2015 
 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi 
Vyjadrenie rady školy: 

Mestu Považská Bystrica 
s c h v á l i ť  
Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej 
umeleckej školy M. R. Štefánika 160/2,  
Považská Bystrica za školský rok 2014/2015 
                                           
V Považskej Bystrici dňa 09.7.2015 
 
               Ing. Beáta  Brzá 
.............................................................. 
              predseda Rady školy 
 
 
 

Mesto Považská Bystrica 
Stanovisko zriaďovateľa: 

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e 
Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 
umeleckej školy, M. R. Štefánika 160/2, 
Považská Bystrica za školský rok 2014/2015 
 
V Považskej Bystrici dňa .............................. 
 
 
........................................................................ 
                za zriaďovateľa 
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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 
 

1. § 5 ods. 7 pís. f zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení. 

3. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  
4. Koncepcie školy na roky  2014 - 2015 
5. Plánu práce školy na školský rok 2014/2015 
6. Vyhodnotenie  plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových 

komisií. 
7. Informácie o činnosti Rady školy. 
8. Ďalšie podklady  /celoročné aktivity a podujatia školy/. 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej umeleckej školy,  M. R. Štefánika 160/2,  Považská Bystrica za školský rok 
2014/2015. 

 

 
1. Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

1. Názov školy: Základná umelecká škola –  HO /hudobný odbor/ 
2. Adresa školy: M. R. Štefánika 2, 017 01 Považská Bystrica 
3. Telefónne číslo: 042/432 12 40                               faxové číslo: 432 12 40 
4. Internetová adresa: e-mailová adresa: zusmrs@gmail.com 
5. Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3 
 

 
2. Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcie 
Peter Štrauch riaditeľ školy 
Mgr. art. Michal Bróska zástupca riaditeľa školy  
Marián Belobrad zástupca riaditeľa školy  
 

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

3.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri Základnej umeleckej škole bola dňa 24.04.2008  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 a § 5 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., 
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, 
o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Po voľbách začalo funkčné obdobie dňom  
30.03.2012 na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. Ing. Beáta Brzá predseda rodičov 
2. Ivan Panák podpredseda rodičov 
3. Viera Jakubčíková tajomník ostatných zamestnancov 
4. Ing. František Martaus člen zástupca mesta 
5. Jana Veličová člen zástupca mesta 
6. Mgr. Andrej Péli člen zástupca mesta 
7. Mgr. Tibor Macháč člen zástupca mesta 
8. MUDr. Pavol Válek člen pedagogických zamestnancov 
9. Mgr. Mária Fapšová člen pedagogických zamestnancov 

10. Mgr. Ivana Zelinková člen rodičov 
11. Ing. Milan Riša člen rodičov 
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3.2) Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015: 
        RŠ sa schádza dva krát do roka a podľa potrieb. V tomto školskom roku sa uskutočnilo              
zasadnutie v mesiaci október 2014 a júl 2015 s programom:  informácia o pláne hlavných úloh pre školský 
rok 2014/2015, správa o činnosti a výsledkoch výchovno vzdelávacieho procesu v šk. roku 2014/2015, 
personálne otázky ZUŠ 
 
3.3) Údaje o predmetových komisiách  - poradných orgánoch riaditeľa školy:  

1. Gremiálna rada školy  /vedenie školy a ekonóm/ – každý pracovný pondelok 
2. Pedagogická rada školy - porady a program v priloženej termínovej listine 
3. Umelecká rada – porady sú operatívne, zamerané na dramaturgiu a prípravu žiakov na 

koncerty absolventské , ročníkové a postupové skúšky po oddeleniach 
 
Prehľad vedúcich predmetových komisií: 
- klavírne oddelenie           Eva Somrová 
- akordeónové oddelenie   Mgr. Marta Hrašková 
- keyboardové oddelenie        Mgr. art. Martin Ďuriš 
- sláčikové oddelenie            Daniela Majdáková 
- oddelenie spevu                  Dana Štrauchová 
- dychové oddelenie              Mgr. art. Michal Bróska 
- odbor LDO    Mgr. Lenka Baránková 

 

 
4. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

Základná umelecká škola 
 

O d b o r / s t u p e ň 
Stav k 15. 9. 2014 Stav k 30. 6. 2015 

Počet žiakov Počet žiakov 

HO I. stupeň 411 405 

HO II. stupeň 37 36 

LDO I. stupeň  17                             16 

Spolu: 465 457 

 
 
4.1) Údaje o  úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium 
na stredné umelecké školy (§ 2 ods. 1 písm2.. c)) 
 
        Na konzervatórium sa pripravovali žiaci: Tomáš Urík z triedy p. uč. B. Appelovej  
a Dominika Dorincová z tr. p. uč. M. Jánošíkovej, boli prijatí na konzervatórium v Žiline.  
 
       Prijímacie skúšky do ZUŠ - HO boli v termíne od 20.04.2015 do 30.04. 2015, zúčastnilo sa 
celkovo vo všetkých odboroch: spolu 108 žiakov. 
 
        Školský rok 2014/15 prebiehal štandardne, vychádzal z plánu hlavných úloh školy, 
dodržiavania učebných plánov a metodických osnov, POP z MŠ SR, riadil sa pokynmi 
zriaďovateľa na úseku školstva. Zámerom bolo a je skvalitňovať prácu, motivovať žiakov aby bol 
stály záujem žiakov a rodičov o vzdelávanie na našej ZUŠ. 
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        Koncepcia vzdelávania je zameraná na skvalitňovanie individuálneho vyučovania v sólovej 
hre na nástroje a spevu po oddeleniach, najlepších žiakov pripravovať na súťaže, viesť ich 
v komornej, súborovej a orchestrálnej hre v rámci komplexného hudobného vzdelávania v HO.         
V LDO viesť žiakov k vystupovaniu na školských a výchovných koncertoch a vystúpeniach. 
Venuje sa vysoká pozornosť odbornosti a prístupu ku žiakom.  
          
Najlepší žiaci v školskom roku 2014/2015: 
 
Akordeón    
                      Filip Vojtko 
                       Monika Čičková              Mgr. I. Zelinková 
                                           
Klavír           Dominika Dorincová            M. Jánošíková 
            Martin Čiernik  E. Somrová 
  Peter Duchoslav 
  Tomáš Urík   B. Appelová 
  Katarína Faciníková  P. Štrauch 
   
                   
 
Keyboard      Zdenko Metzker                  D. Babincová 
                       Valachová Lucia                   Mgr. L. Ďurišová 
                       Barbora Hamárová 
                       Eliška Kružlicová               B. Hutyrová 
                       Jana Rišová                    
                       Stanislav Boboň  Mgr.art. M. Ďuriš 
                       
         
 Sláčiky          Lýdia Rišová                         D. Majdáková 
 
Gitara  Juraj Ripka                            D. Majdáková 
    
Dychy             Adam Lagíň                          M. Belobrad 
                        Tomáš Čelko             Mgr. art. Michal Bróska 
                        Ladislav Tamáši 
                       Andrej Bednár                       P. Štrauch, DIS. art. 
   
Spev               Tereza Podhradská  D. Štrauchová 
                       Michaela Ulická 
                       Ján Paholík 
                       Katarína Krajčoviechová 
                       Michaela Šibíková 
                       Terézia Brzá 
  Lucia Váleková 
  MacBean Ellie                                              
                        Peter Sádecký   Mgr. M. Fapšová 
                      Tamara Bednárová 
                       Paulína Piláciková               J. Hoštáková 
  Katarína Marošiová 
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5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

       Celkom bolo klasifikovaných   346  žiakov/330 -  HO  a 16 - LDO/, z toho: 
 a/ prospeli                                        344 
 b/ neklasifikovaní                               2 
 
       Zoznam žiakov, ktorí k 30. 06. 2015 vystúpili: 
 
Priezvisko a meno Študijné zameranie Ročník 
Kuchár Tomáš Dramatické a slovesné oddelenie (ŠkVP) 1. prípravný 
Rúbala Samuel Hra na klavíri (ŠkVP) 1. prípravný 
Ondráš Adam Hra na klavíri (ŠkVP) 1. prípravný 
Ondrášová Laura Hra na klavíri (ŠkVP) 1. prípravný 
Zemančík Matej Hra na klavíri (ŠkVP) 1. prípravný 
Ďurkech Samuel Spev (ŠkVP) 1. prípravný 
Ševčíková Nina Spev (ŠkVP) 2. prípravný 
Marianiková Lenka Spev (ŠkVP) 1./I. 
Gabriš Peter Hra na gitare (ŠkVP) 1./II. 
Kubian Lukáš Hra na gitare (ŠkVP) 2./II. 
Kľúčik Matej Hra na keyboarde (ŠkVP) 3./I. 
Dobiáš Jakub Spev (ŠkVP) 3./I. 
Hančíková Dominika Hra na keyboarde (ŠkVP) 3./II. 
Slyšková Miriam Hra na klavíri (ŠkVP) 4./I. 
Drgoňa Jaroslav Hra na keyboarde (ŠkVP) II./1. 
Hrenáková Sofia Hra na keyboarde (ŠkVP) II./1. 
 
       Zoznam žiakov, ktorí v školskom roku 2014/2015 pristúpili: 
 
Priezvisko a meno Študijné zameranie Ročník 
Ščípová Barbora Spev (ŠkVP) II./1. 
Cingelová Kristina Spev (ŠkVP) 1. prípravný 
Janúchová Eliška Hra na akordeóne (ŠkVP) 1./I. 
Jelčic Ján Hra na gitare (ŠkVP) 1./I. 
Rišiaň Samuel Hra na husliach (ŠkVP) 1. prípravný 
Zabielny Milan Hra na klavíri (ŠkVP) 1./I. 
Ďurkech Samuel Spev (ŠkVP) 1. prípravný 
Lednická Monika Spev (ŠkVP) 1. prípravný 
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6. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

ZUŠ Počet 
zamestnanci ZUŠ  38 
Z toho PZ* 33 
Z počtu PZ   
- kvalifikovaní 33 
- nekvalifikovaní 0 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 
Z toho NZ** 5 
Z počtu NZ  
- upratovačky 2 
- ostatní  3 
 
 
6.1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia (možno použiť tabuľku z Identifikačných údajov 
o škole) 
         Prikladám ako prílohu č. 1 
 

 
6.2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2014/2015 

          Prikladám ako prílohu č. 1 
 
 
6.3)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 
       

Forma 
vzdelávania Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 
Funkčné 

vzdelávanie  1   

Inovačné 
vzdelácanie 14 7 7  

     
     

 
7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
 

 (§2 ods. 1 písm. i)  

 
Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 
Koncerty organizované každoročne pre 
verejnosť 

Vianočný  koncert – XII., Novoročný koncert 
DO., Koncert v kostole VI., 

Benefičné koncerty September 2014 „Budík“, jún 2015 „Budík“ 
Jún - koncert „Pomôžme Braňovi“ 

Koncerty bývalých žiakov, umelcov v ZUŠ November „Trio BNS“ 
Marec „Jazzový koncert“ 

Koncert AcaPeople (vydanie CD) Marec „Vydanie CD - kino Mier“ 
spolupráca s CVČ /konc. sála ZUŠ,odborná     
porota, korepetície/ 

Slovenský slávik-VI. 

spolupráca s MŠ Vyučovanie HN 
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spolupráca s MŠ a ZŠ výchovné koncerty počas celého šk. roka, 
poskytnutie KS pre MŠ a ZŠ 

družobné koncerty VI. ZUŠ Rožnov p. Radhoštěm a v ZUŠ PB 
V.  

Verejné mesačné školské koncerty pre žiakov, 
rodičov 

každý posledný štvrtok v mesiaci  

Celoslovenská súťažná prehliadka žiakov 
ZUŠ v sólovej hre na keyboard 

8. ročník s medzinárodnou účasťou 

 
 

 
8. Dosiahnuté výsledky v  súťažiach 

      Prikladám ako prílohu č. 2 : 
 
1l. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)
               

     

      Škola má 27 učební vrátane skupinového vyučovania /4/, kanceláriu riaditeľa, 
ekonóma /1/, koncertnú sálu. Chýba zborovňa a skladové priestory, ktoré sú 
v provizórnych priestoroch. Vedenie školy každý rok zabezpečuje potrebné práce 
a opravy, aby škola spĺňala všetky bezpečnostné, funkčné a estetické štandardy 
umeleckej školy. Počas letných prázdnin v mesiaci júl-august sa budú meniť okná 
v priestoroch chodby a rekonštrukcia miestnosti za účelom zborovne. 
 
 
12. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

1. Dotácie z rozpočtu mesta na žiaka za kalendárny         rok 2014 - 424 127,00 € 

ods. 
1 písm. 

      2. Dotácie z rozpočtu  mesta  na žiaka za  kalendárny          rok 2015 - 432 566,00 € 
3. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
    hmotným zabezpečením školy od rodičov, ktorí majú 
    voči žiakovi vyživovaciu povinnosť                                 rok 2014 - 20 978, 00 € 
                                                                                               rok 2015 - 20 678, 00 € 
  

13. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).
 

   

1. 
 

Práca so žiakmi 

oddelenie koncerty súťaže besiedky metodické poady 
akordeónové 5 koncerty 2 súťaže 8 tr. besiedok 2 met. porady 
keyboardové 6 koncertov 2 súťaže 6 tr. besiedok 2 met. porady 
sláčikové 3 koncerty  4 tr. besiedky 2 met. porady 
spev 10 koncertov 4 súťaže 3 tr. besiedky 2 met. porady 
dychové 2 koncerty  2 tr. besiedky 2 met. porady 
klavírne 8 koncertov 3 súťaže 9 tr. besiedok 3 met. porady 
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3.
 

Pedagogico – metodická činnosť 

    Predmetové komisie pracovali v spolupráci s vedením školy v rámci umeleckej rady  pri 
zostavovani návrhov dramaturgie slávnostných, absolventských,  a výchovných koncertov.   
Boli splnené tématické plány PK – výber žiakov na školské, verejné koncerty, ročníkové a 
postupové skúšky  a skúšky pre neprospievajúcich. Metodicko odborné porady a kontrola 
dodržiavania učebných plánov a uplatňovanie metodických postupov vo výbere učebnej látky po 
ročníkoch v individuálnych plánoch a koncipovanie školských vzdelávacích programov 
pre prvé ročníky sekundárneho vzdelávania vo všetkých odboroch a oddelení. 
 
 
4 .
 

Kontrolná činnosť 

    Pravidelne sa vyhodnocovali mesačné koncerty žiakov a všetky aktivity školy. Vo vedení 
školy sa uskutočňovali odborné rozbory s vedúcimi PK. Na pedagogických radách sa hodno- 
tili všetky vystúpenia a programy podľa termínovej listiny ako súčasť kontrolnej – hospitačnej 
činnosti. Priebežne sa robili kontroly dodržiavania vyučovania podľa rozvrhov hodín 
individuálneho a skupinového vyučovania, triednej dokumentácie. 
Hospitácie podľa rozpisu pre ZRŠ 1x polročne a RŠ 1x za celý školský rok. 
 
5. 
 

Dosahovanie dobrých výsledkov a zlepšovanie nedostatkov 

    Škola dlhodobo dosahuje dobré výsledky  v súborovej a orchestrálnej hre /spevácky zbor Aca 
People, dychový orchester, v sólovom klasickom a  modernom speve, v hre na sólové nástroje / 
husle, keyboard, dychové nástroje, akordeón, klavír, gitara/, 
Je potrebné zlepšiť propagáciu pri výbere žiakov do LDO. 
Dobrá je spolupráca s rodičmi, ktorí majú záujem o školu a jej aktivity s mestom a školskými 
zariadeniami.V škole je dobrá atmosféra medzi pracovníkmi. 
 
    Intenzívnejšie sa zapojiť do projektov na získanie finančných prostriedkov na vybavenie 
kvalitných nástrojov, zvukovej techniky, vyškoliť učiteľou pre prácu s PC. Lepšie využívať 
a aktualizovať propagáciu cez školskú webovú stránku. 
      
     
           
Prílohy :  č. 1   Zoznam učiteľov, ich aprobácia a odbornosť 
                 č. 2   Tabuľka o výsledkoch súťaží 
                 č. 3   Správa o hospodárení za rok 2014 
                 č. 4   Termínová listina ZUŠ za školský rok 2014/2015 
 
 

 
15. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

15.1) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
15.2) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 
písm. c) 
15.3) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
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