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SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  VÝSLEDKOCH 
 

A  PODMIENKACH  ZUŠ Josepha Haydna GALANTA 

 

Školský rok 2011/2012 

 

1.  Základné identifikačné údaje o škole 

 

            Názov školy:        Základná umelecká škola Josepha Haydna 

            Adresa:                Hlavná 1007/20, 924 01 Galanta 

            Telefón:                031/780 23-69 

            Fax:                      031/780 23-69 

            e-mail:                  zus-ho@stonline.sk 

            web stránka:         www.zusjosephhaydn.sk 

 

           Zriadovateľ:         Mestský úrad Galanta, Mierové námestie 940/1,924 18 

           Riaditeľ:               Mgr. Beáta Tomčányiová 

            

          Vyučovací jazyk:   slovenský 

          Učebné plány:       Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ . Schválilo MŠ SR dňa 20.8.2009 

                                          pod číslom  CD-2009-27474/21375-1:911    

                                     

 

          Metodické orgány školy:  Umelecká rada školy ( vedúci jednotlivých hudobných oddelení) 

          Poradné orgány školy:      Rada školy  

           Výbor RZ pri ZUŠ Josepha Haydna 

 

 

 

2. Počet tried / žiakov  ( stav k 30.06.2012 ) 

 

           Na škole máme 13 tried a nasledujúce oddelenia: klavírne, sláčikové, gitarové, spevácke         

           a oddelenie dychových nástrojov. 

 

          Na prvom stupni (PŠ a  ročníky 1.-7.) ukončilo štúdium 171 žiakov. 

           

Ročníky PŠ 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. Spolu 

Počet 

žiakov 

     22 

 

    22     24      25      23     29      15      11    171 

        

      

 

    Na druhom stupni (štvorročné  štúdium ) ukončilo štúdium 18 žiakov. 

 

Ročníky 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Spolu 

Počet žiakov           7                            6         3          2          18 
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      Štúdium pre dospelých (ŠPD) ukončilo 22 študujúcich. (  štvorročné štúdium.) 

 

Ročníky 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Spolu 

Počet 

študentov 

  

          8 

 

          8 

 

           4 

 

          2 
 

         22 

      

 

V školskom roku 2011/2012 ukončilo štúdium celkovo 211 žiakov. 

V šk.roku 2011/2012 sme na základe prijímacích pohovorov k 30.06.2011 prijali 39 žiakov.    

Všetci prijatí vyhoveli skúške a bolo im zaslané rozhodnutie o prijatí do ZUŠ Josepha Haydna.   

 

 

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

 

 

Z celkového počtu žiakov 211 v školskom roku 2011/2012 : 

 prospelo s vyznamenaním  151 žiakov  

 prospelo  34 žiakov  

 neprospeli 4 žiaci  
 vystúpili 5 žiaci ( v druhom polroku zo školy) 

 

 

 

4.  Študijné odbory a jednotlivé vyučovacie predmety 

 

 

 

Naša škola poskytuje vzdelávanie v jednom štúdijnom odbore - hudobnom odbore, ktorý má 5 

oddelení : dychové, strunové , sláčikové, spevácke, klávesové. 

Jednotlivé hudobné predmety, v ktorých naša škola poskytuje možnosť vzdelávať sa : 

Hlavný predmet - hra na hudobnom nástroji ( zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, trubka,  

       klarinet, klasická gitara, husle, spev, klavír, keyboard, akordeón)- individuálne  

                            vyučovanie 

Povinný predmet – hudobná náuka ( kolektívne vyučovanie) 

Nepovinné predmety – komorná hra, štvorručná hra, komorný spev, hra v súbore 

 

 

5.  Zamestnanci školy 

  

 

 Fyzický stav Prepočítaný stav 

Celkový počet zamestnancov 

k 30.06.2012 

       

                    17 

 

                    14,04 

 pedagogickí  zamestnanci                     14                     12,6 

 nepedagogickí zamestnanci                       3                       1,80 

 administratíva                       2                       1,00 

 prevádzkoví zamestnanci                        1                       0,80 
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6. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 

     Z celkového počtu 14 pedagógov je 14 kvalifikovaných. 

 

 

7.   Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnacov 

 

     

      riaditeľka  školy  -  školskom roku 2011/2012 začala funkčné vzdelávanie vedúcich          

                                     pedagogických  zamestnancov ,  ktoré organizuje MPC Trnava.  

    Predpokladaný termín ukončenia vzdelávania je jún 2013. 

       

     klavírne oddelenie  -  pedagogičky klavírneho oddelenia p.uč.Hanuljaková a p.uč. Cíbiková sa  

                                       15.2.2012 zúčastnili majstrovského kurzu hry na klavíri, ktorý viedla     

       lektorka kurzu Belák Erzsébet- klaviristka a pedagogička z Budapešti. 

                                       Majstrovský kurz sa konal v Komárne, koncertnej sále ZUŠ Komárno. 

 

- pedagógovia klavírneho oddelenia a riaditeľka školy  plánujú 22.-24. 

augusta 2012 zúčastniť sa Letných seminárov učiteľov klavírnej hry 

EPTA. Je to akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania, ktorý 

organizuje VŠMU v Bratislave. 

 

     gitarové oddelenie – pedagógovia gitarového oddelenia p.uč. Skalnický a p.uč. Doháňoš sa  

                30.1.2012 zúčastnili gitarových pedagogických kurzov Stanislava Juřicu-  

                profesora Konzervatória v Pardubiciach. Kurz sa konal v ZUŠ v Bratislave. 

 

 

8.Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

 

 

Okrem výchovnovzdelávacej práce v oblasti základného umeleckého školstva kladieme dôraz na 

mimoškolské aktivity , ktorými prezentujeme na verejnosti svoje zameranie na hudobnú kultúru v 

našom meste. Spolupracujeme s množstvom kultúrnych a spoločenských organizácií a inštitúcií ( 

MsKs, Vlastivedné múzeum, Dom Matice slovenskej, Galantské osvetové stredisko, Csemadok, 

Galantská knižnica, Centrum voľného času a Mesto Galanta – zriaďovateľ školy). 

Pre spomínané inštitúcie sme v školskom roku poskytli hudobný program : 

 29.9.2011- Mesto Galanta s MsKS organizovalo slávnostnú recepciu pri príležitosti Otvorenia  

                  severného krídla Neogotického kaštieľa v Mestskom parku. Na recepcii účinkovalo  

                  občianske združenie Galantné trio v zložení pedagógov našej školy Jana Csámpaiová - 

       husle, Boris Červeňanský – fagot, saxofón a Beáta Tomčányiová – klavír. 

15.10.2011 – 55. Výročie zboru Zoltána Kodálya – účinkoval p.uč. Gabriel Farkaš. 

21. 10. 2011 – Trenčín , Trnava, ruža voňavá ( Stretnutie Trnavského a Trenčianskeho kraja pri  

                        speve a hudbe, organizované Maticou slovenskou v Galante. Účinkovali  

  pedagógovia Tomčányiová, Hanuljaková a žiaci Ondrej  Hambalkó – husle  

  a Michaela Hasalová – spev. 

26. 10. 2011 – Výstava obrazov Heleny Gasper  Ludíkovej Zrkadlenia ( MsKS ). Vernisáž  

  otvorili p.uč. Skalnický – gitara a speváčka B. Bazsová .  

15. 11. 2011 – Otvorenie výstavy Rimania a Germáni vo Vlastivednom múzeu v Galante.  

  Výstavu otvorili Pifkó Erzsébet – klavír z triedy p.uč. Farkaša a duo altových  

  fláut Michal Malčovský a Štefan Filip Gögh z triedy p.uč. Bugyiho. 
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13.12. 2011 – 7.zasadnutie MsZ . Hudobmný program poskytli žiačky zo speváckej triedy p.uč.  

  Szökeovej: Nikollet Rigóová, Mária Erzsébet Hervay , Karolína Takáčová, Rita  

  Molnárová. Klavírny sprievod p.riad. Tomčányiová. 

14.12. 2011 -  Ceny primátora mesta za rok 2011 . Hudobný program poskytli Galantské trio  

  ( p.uč. Farkašová, Tomčányiová, Červeňanský ) a žiačka Michaela Hasalová zo  

  speváckej triedy p.uč. Szökeovej. 

20.12.2012- Vianoce v Domove dôchodcov . Hudobný program zabezpečili žiaci z tried p.uč.  

          Szökeovej, Farkašovej, Bugyiho, Hasákoovej : Kristián Jezso, Michaela Hasalová,  

          Mészáros  Kristína, Takácsová Karolína, Czirák Kitti , Nikollet Rigóová a súrodenci    

          Strnánový. 

 

21.12. 2012 – Vianočné trhy 2011 na Mierovom námestí v Galante. V hudobnom programe ZUŠ   

           vystúpili žiaci : Dvoržák, Strnát,  Strnátová, Malčovský, Gögh, Hasalová, Barcziová . 

 

2.2.2012 – Vernisáž výstavy Galantská paleta ( hudobný program poskytol p.uč. Farkaš – klavír) 

 

10.2.2012- Volebná kampaň SMK v Komárne, hudobný program zabezpečil p.uč. Farkaš. 

 

8.3.2012 – Výstava zbierky zápalkových krabičiek v Neogotickom kaštieli. Účinkoval p.uč.  

        Skalnický – gitara. 

13.3. 2012 – Výstava Nábytok a bývanie 2012 na Agrokomplexe v Nitre. Na otvorení výstavy  

           a večernej recepcii účinkovalo Galantské trio ( Farkašová, Tomčányiová,    

          Červeňanský). 

21.3. 2012 – 4. Daltonovská konferencia na ZŠ Gejzu Dusíka . Hudobný program poskytli žiaci  

           p.uč. Szökeovej, Červeňanského, Farkašovej. Hudobný sprievod p.uč. Hanuljaková,  

           Skalnický . 

19.4. 2012 – 20.výročie Galantských novín . Hudobný program poskytli p.uč. Skalnický a  

          Červeňanský. 

 

23.4.2012 – Výročná schôdza Jednoty Coop .( Účinkovali žiaci p.uč Farkašovej a p.uč. Bugyiho) 

30.4. 2012 – Stavanie mája pred MsÚ Galanta. Účinkovali žiaci z tried p.uč. Bugyiho,  

          Szökeovej. Sprievod na gitare p.uč. Skalnický. 

2.5.2012 -  Vernisáž výstavy obrazov Aleny Kolesárovej- Ličkovej v kaštieli v Studenom pri  

       Bratislave. Účinkovala p.riad. Tomčányiová a sólistka opery SND Jitka Sapara-  

       Fischerová. 

10.5.2012 – Výstava obrazov Heleny Gasper Ludíkovej. Hudobný program p.uč. Farkaš-klavír. 

 

12.5. 2012 – 9.ročník celoslovenského podujatia „Míľa pre  mamu“. Na podujatí zaspievala  

          žiačka z triedy p.uč. Szökeovej : Kristína Forró. 

 

19.4.2012 – Vernisáž výstavy Pergamen vo Vlastivednom múzeu. Účinkovali huslista Strnát  

         z triedy  p.uč. Farkašovej a p.uč. Farkaš. 

 

25.6. 2012 – Krst knihy Ľudmily Kuníkovej - Šamkovej Dozrievanie v Mestskej knižnici  

          v Bratislave. Hudobný program p.riad. Tomčányiová a  sólistka opery SND Jitka  

          Sapara-Fischerová. 

   

V decembri 2011 sa konala súťaž detí maďarských základných škôl z Galanty a okolia „ Kreatív“ 

v Horných Salibách. Zúčastnili sa jej žiaci našej školy : Tamás Kocsis, Réka Válent, Mária Lujza 

Hervay-(2.cena,klavír), Flóra Kissová-husle, spev, Rita Molnárová, Kitty Cziráková-spev,  

Katinka Pöthe - priečna flauta. 
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Už siedmy školský rok naša škola zabezpečuje hudobné vzdelávanie v ZŠ Gejzu Dusíka,  kde ja 

stále veľký záujem zo strany rodičov aj žiakov v tejto aktivite pokračovať. Naša škola má v ZŠ G. 

Dusíka  prenajatú  hudobnú  triedu, v ktorej sa vyučuje hra na klavíri a hudobná náuka. Radi by 

sme  túto možnosť využili aj v budúcom školskom roku. Naši žiaci majú tak možnosť predstaviť 

svoje umelecké cítenie rodičom, spolužiakom na každoročnej Rodičovskej akadémii ZŠ Gejzu 

Dusíka. 

 

 V školskom roku 2010/2011 uskutočnili: 

 

29.11.2012-    Žiacky koncert ( Bábková sála MsKS) 

15.12. 2012 – Benefičný koncert pre Unicef „ Deti deťom“ ( Divadelná sála MsKS , okrem  

  žiakov a pedagógov školy na ňom účinkoval hosť- akordeonista Vladimír Bango.  

 Dobrovoľný výťažok zo vstupného bol zaslaný slovenskému výboru Unicef . 

9.2.2012-  Žiacky koncert ( Bábková sála MsKS) 

22.3 .2012- Jarný žiacky koncert ( Bábková sála MsKS ) 

17.4. 2012 -  Mikulovský zámok – koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Josepha Haydna 

v partnerskom meste Mikulov. 

25.4.2012 -  2 koncerty  peknej hudby pre ZŠ M.R.Štefánika a pre ZŠ G. Dusíka ( Divadelná 

sála MsKS) 

3.5. 2012 -  Koncert z cyklu Portréty 1.( koncert venovaný tvorbe J.Haydna a slovenských 

skladateľov 20.a21. storočia ), Bábková sála MsKS 

23.5.2012 - 2 koncerty peknej hudby pre ZŠ Z.Kodálya a ZŠ SNP 

31.5.2012- Absolventský koncert ( Divadelná sála MsKS). Absolvovalo 16 absolventov 

I.,II.st.ZUŠ a ŠPD . Odmenení boli pamätnými listami a knižnými darmi a taktiež bol 

vyhlásený najlepší absolvent 2012 – speváčka Lea Kožová. 

14.6. 2012 -  Žiacky koncert ( Bábková sála MsKS) 

21.6. 2012-  Promenádny koncert v rámci Kultúrneho leta v spolupráci s MsKS ( nádvorie 

neogotického kaštieľa ) – rozlúčka žiakov a pedagógov školy s priateľmi, rodičmi 

a priaznivcami školy. 

 

Všetky významnejšie koncerty našej školy boli zdokumentované ( fotografie, videá ) a uverejnené  

v RTV Krea, v Galantských novinách a v internetových novinách Galantaonline. 

 

 

 

 

9. Výsledky a účasť žiakov  na súťažiach 

 

 

 

- naša škola sa v školskom roku 2011/2012 zúčastnila  okresného  kola súťaže Hnúšťanský akord 

v hudobnej náuke (12.12.2011). Súťaž sa konala v  ZUŠ Kvetoňa-  Fichera v Seredi . Súťažili 

medzi sebou  ZUŠ Sládkovičovo , ZUŠ Kvetoňa – Fischera a  ZUŠ Josepha Haydna Galanta. Naši 

žiaci Jablončík Oliver, Krásny Michal a Szabóová Gabriela získali 3. miesto v B. kategórii . Do 

celoslovenského kola, ktoré sa koná každý rok v ZUŠ V Hnúšti, tento rok nepostúpili. 

- najaktívnejším hudobným oddelením na našej škole je spevácke oddelenie. Žiačka p.uč. 

Szökeovej- Michaela Hasalová, postúpila do semifinále speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová 

hviezda. Súťaž sa konala vo Zvolene a nasledujúce kolá sa budú konať v auguste. 
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10. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania, úspešnosť prijímania na 

ďalšie štúdium 
 

 

V tomto školskom roku bola  žiačka Michaela Hasalová ( absolventka spevu)  prijatá na 

Súkromné konzervatórium v Nitre  na štúdium hudobno-dramatického odboru.Taktiež speváčka 

Nikolett Rigóová sa stala po úspešnom konkurze členkou Detského speváckeho zboru 

slovenského rozhlasu, čo je prestížne hudobné teleso s vynikajúcimi interpretačnými 

schopnosťami. 

 

 

 

11. Vyhodnotenie projektov a programov školy 

 

 

Projekt Galantské hudobné dni ( GHD - 14. ročník ) sa uskutočnil v mesiacoch november 

a december 2011 a naša škola je jeho spoluorganizátorom aj s MsKS Galanta. V rámci projektu, 

ktorý bol finančne podporený Mestom Galanta a Ministerstvom kultúry slov. republiky, sa 

uskutočnilo 5 koncertov klasickej hudby , na ktorých sa predstavili renomovaní slovenskí 

interpreti a aj hosťujúce teleso z Rakúska. Konali sa v MsKS, Renesančnom kaštieli, 

v Rímskokatolíckom kostole sv. Štefana kráľa a Evanjelickom kostole v Galante. Koncerty boli 

zdokumentované ( fotografie, videá ) , uverejnené v Galantských novinách, internetových novinách 

Galantaonline . Mediálne festival podporila RTV Krea.V budúcom školskom roku sa uskutoční 

jubilejný 15. ročník GHD. 

 

     Už ôsmy  rok  spolupracuje naša škola  na projekte cezhraničnej spolupráce v rámci partnerstva 

medzi mestami Mikulov a Galanta s Mikulovskou ZUŠ-kou, kde sme v tomto školskom roku 

uskutočnili Výmenný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Josepha Haydna  na Mikulovskom 

zámku. Finančnú podporu na cestu do Mikulova nám poskytlo Mesto Galanta a okrem koncertu, 

ktorí sme tam predviedli, sme navštívili Lednice , kde sme s našimi priateľmi  strávili  

príjemné chvíle. V budúcom školskom roku navštívi ZUŠ Mikulov opäť Galantu. 

 

 

 

12.Údaje o výsledku inšpekčnej činnosti 

 

 

V školskom roku 2011/2012 nebola na našej škole vykonaná inšpekčná činnosť Štátnej školskej 

inšpekcie. 

 

 

13.Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy 

 

 

Naša škola v školskom roku 2011/2012 nebola príjemcom vzdelávacích poukazov a nezískala 

z nich žiadne finančné prostriedky. 
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14. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

 

     Škola  sídli v dvojpodlažnej budove v mestskom parku. Na prízemí je riaditeľňa, zborovňa, 

kancelária a dve učebne. Na prvom poschodí je sedem učební a na druhom poschodí sú štyri 

učebne. Keďže na našej škole prevláda individuálne vyučovanie, učebne sú prispôsobené daným 

podmienkam. Štyri podkrovné triedy, ktoré boli zriadené v 80-tych rokoch, bohužiaľ nevyhovujú 

hygienickým požiadavkám dnešnej doby ( neestetické prostredie na vyučovanie, nedostatočná 

izolácia, chýbajúca klimatizácia ) , čo má za následok, že pedagógovia aj žiaci v týchto triedach 

mrznú v zime a v mesiaci máj a jún nie sú schopní vyučovať a pracovať , pre vysokú teplotu a po 

hodine vyučovania sa chodia schladiť na prízemie, pretože v triedach v podkroví je takmer saunový 

horúci vzduch . Z toho dôvodu sme požiadali mesto o finančnú podporu z peňazí určených na 

rekonštrukčné práce. Na naše potešenie nám bolo zaslaných v mesiaci jún 4000,-€ na 

uskutočnenie zateplenia podkrovných priestorov v dvoch triedach. Klimatizáciu a zmeny 

v elektrických rozvodoch na ňu potrebných si naša škola uhradí  z vlastných príjmov. Spomínané 

práce budú vykonané v mesiaci júl a august. 

Veríme, že v budúcom školskom roku uskutočníme zateplenie a klimatizáciu aj vo zvyšných dvoch 

podkrovných triedach, ktoré budú potom spĺňať kritériá na kvalitnú výučbu po všetkých stránkach. 

 

 

        

 

 

15. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

 Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka – Rozpočet na rok 2011 

 

 

 Schválený rozpočet  v € Upravený rozpočet v € 

Mzdy a odvody           170 100              170 100 

Tovary a služby              21 100               21 100 

Zriaďovateľ           191 200             191 200 

Vlastné príjmy             16 000               16 000 

 S p o l u           207 200             207 200           

 

 

 

 

16.  Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť 

 

 

V školskom roku 2011/2012 sme dostali finančné prostriedky od rodičov 

-  školné vo výške  17 739,18 € 

 

 

17. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
 

V školskom roku 2011/2012 sme dostali : 

    

-  úrok                                              6,48 € 
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Finančné prostriedky boli v školskom roku 2011/2012 použité na : 

- opravu plynových kotlov 

-  výmenu radiátorov v triedach  

-  maliarske a natieračské práce 

-  výmenu okien v  dvoch triedach a v pivnici 

-  kurenárské práce 

-  inštaláciu alarmu na zabezpečenie budovy a majetku školy 

- nákup materiálu, čistiacich a hygienických potrieb 

- nákup akordeónu a gitary 

- nákup notového materiálu 

- nákup tabule, školských lavíc a stoličiek do triedy hudobnej náuky 

 

 

 

Ďalej sme dostali účelové finančné prostriedky z rozpočtu mesta na projekt : 

 

 Výmenný koncert žiakov ZUŠ  Josepha Haydna na Mikulovskom zámku. Na projekt sme 

získali 400,00 €, ktoré boli použité na dopravu žiakov a pedagógov do Mikulova a späť. 

Rodičovské združenie pri ZUŠ Josepha Haydna získalo finančné prostriedky na projekt 

Dataprojektor na skvalitnenie výučby hudobnej náuky . Získali sme 200,00 € a zvyšok bol 

doplatený z financií rodičovského združenia pri ZUŠ Josepha Haydna. 

Na rekonštrukčné práce (výmenu žľabov) sme získali finančné prostriedky vo výške 1000,- € 

a taktiež sme získali 3000,- € na odvod dažďovej vody do kanalizácie. 

V mesiaci júl a august sa uskutoční zateplenie sadrokartónom dvoch podkrovných tried. Na 

tieto práce sme získali 4000,- €. Klimatizáciu a potrebnú zmenu elektrického vedenia doplatí naša 

škola z vlastných príjmov. 

      

 

 

    18 . Vyhodnotenie cieľa alebo koncepčného zámeru, ktorý si škola určila na šk. rok    

                   2011/2012 

 

 

 

V školskom roku 2011/2012 sa nám podarilo úspešne plniť jednotlivé úlohy Plánu práce školy 

2011/2012, uskutočniť všetky naplánované podujatia  Plánu konkrétnej činnosti školy 2011/2012. 

Množstvo koncertov (viď. aktivity školy),  ktoré naši žiaci a pedagógovia uskutočnili 

a zdokumentovali v médiách, tlači, mali za následok zvýšený záujem o štúdium na našej škole. 

V júni 2012 prijímacím pohovorom vyhovelo až 39 uchádzačov. Otvorenými vyučovacími 

hodinami v galantských materských školách sa nám podarilo získať  záujem  detí o štúdium 

predmetov, o ktoré bol v minulosti menší záujem ( hra na husliach). 

Veľmi dôležitou zmenou v našej škole v školskom roku 2011/2012 je využívanie  programu  aSc 

Agenda, ktorý základné školy v Galante už dávno používajú . Po prvýkrát v histórii školy sme 

našim žiakom v júni 2012 vydali vysvedčenia napísané na počítači. Program  nám pomohol 

vytvoriť databázu , ktorá obsahuje nástroje na evidenciu a spracovanie údajov od vstupu žiaka do 

školy, jeho hodnotenia, klasifikácie, dochádzky, tlač vysvedčení, prijímacie skúšky,  až po 

ukončenie štúdia. Tento program je základom školského informačného systému aScAgenda v škole 

a poskytuje rýchle a aktuálne informácie nielen vedeniu školy, pedagogickým zamestnancom 

a žiakom, ale prostredníctvom e-mailu aj rodičom. 
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19. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých 

sú nedostatky 
           

 

Za dobrú školu považujeme školu, ktorá má kvalitných pedagógov , profesionálov vo svojom 

odbore, ktorí sú  trpezliví a ochotní svoje vedomosti odovzdávať ďalej. Naša škola nesie svetovú 

značku – meno svetoznámeho predstaviteľa viedenskej klasiky, čo nás zaväzuje mať v jednotlivých 

hudobných oddeleniach kvalifikovaných ľudí, ktorí ovládajú svoj hudobný nástroj, sú zapálení pre 

hudbu, lebo len človek, ktorý sám horí, môže niekoho ďalšieho zapaľovať. Z tohto hľadiska, sa nám 

v školskom roku 2011/2012 darilo, spokojnosť a radosť žiakov na koncertoch, odozva rodičov, 

priateľov školy a hudbymilovného publika v Galante je toho dôkazom. Naším cieľom do ďalších 

rokov nebude zvyšovanie počtu žiakov za každú cenu v desiatkach pobočiek a alokovaných tried 

v okolí, ale kvalita hudobného vzdelávania. Stotožňujeme sa s názorom hudobného skladateľa 

z Modry – Iľjom Zeljenkom, ktorého 5. výročie smrti si  13.7. 2012 pripomíname . Povedal :  „ 

Prosím mladých začínajúcich kolegov, aby nepoľavovali v nárokoch na umeleckosť 

a pravdivosť za cenu chvíľkovej popularity“!  
V každej škole sa nájdu aj nedostatky, za ten náš považujem neexistenciu väčšieho hudobného 

telesa ( komorného orchestra, speváckeho zboru , atď.) . Tento problém však vyžaduje hlavne 

umeleckú a pedagogickú osobnosť, ktorá by takéto teleso vedela viesť, pretože kultúra preniká 

medzi ľudí cez takéto osobnosti, nedá sa nadiktovať a nariadiť zhora žiadnou inštitúciou. 

My, pedagógovia školy, sa budeme snažiť veľkú pozornosť venovať komornej hudbe a súborovej 

hre, aby aspoň menšie hudobné zoskupenia spestrovali naše koncerty a podujatia. 

Za ďalší nedostatok považujeme, že sa naši žiaci zúčastnili len jednej celoslovenskej súťaže ( viď.  

úspešnosť na súťažiach). Na Slovensku je veľká ponuka interpretačných súťaží vo všetkých 

hudobných odboroch a predmetoch, preto sa v budúcom školskom roku zameriame na aktívnu 

účasť našich žiakov na nich.  

Za nedostatok považujeme aj nedostatočný záujem zo strany žiakov o výučbu akordeónovej hry, čo 

má za následok, že na našej škole v tomto školskom roku študovali len 2 akordeonisti. Veríme, že 

prijatím kvalifikovaného pedagóga a zároveň aktívneho hráča na tento hudobný nástroj sa situácia 

zmení a v budúcom školskom roku sa zvýši počet akordeonistov na našej škole. 

Ako riaditeľka ZUŠ Josepha Haydna  si po roku a pol vo funkcii dovolím vysloviť názor, že za 

nedostatok považujem aj to, že nemám zástupcu, ktorý by mi pomáhal s obrovským množstvom 

pedagogických dokumentov, s celkovým manažovaním školy a aj s množstvom administratívnej 

práce potrebnej na kvalitný chod školy. 

 

 

Správa  o výchovno - vzdelávacej činnosti školy 2011/2012, ktorá bola vypracovaná riaditeľkou 

školy dňa 11.7. 2012,  bola prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady 27.8. 2012 a doplnená 

o niektoré body umeleckou radou .  

 

 

V Galante dňa 31.8.2012     Mgr. Beáta Tomčányiová 

             riaditeľka školy 

 

 

Za Radu školy: Predseda RŠ         Gabriel  Farkaš                                             

         Pedagóg klavírnej hry ZUŠ Josepha Haydna 

 

 

 

 

 


