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S p r á v a 

 
o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

 

Z á k l a d n e j  u m e l e c k e j  š k o l y 

 

v Liptovskom Hrádku za školský rok 2016/2017 

 

 

 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

1.1 Základná umelecká škola Liptovský Hrádok 

 

 

 

1.2 Rada školy pri ZUŠ Liptovský Hrádok 

   

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zástupca 

1. Mgr. Viera Kovačičínová predseda rodičov žiakov 

2. Robert Orgován podpredseda pedagogických zamestnancov 

3. Mária Pitoňáková člen pedagogických zamestnancov 

4. Mgr. Hanna Hertseh člen rodičov žiakov 

5. Mgr. Ivana Kapitáňová člen zriaďovateľa 

6. Eva Olosová člen zriaďovateľa 

7. PhDr. Iveta Zuskinová člen zriaďovateľa 

 

 

Táto Rada školy bola zriadená 18.10.2016. Zasadala podľa schváleného plánu. 

 

 

 

Názov školy Základná umelecká škola 

Adresa školy J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok 033 01 

telefónne číslo +421 44 522 4511                                

mobil +421 919 419 283 

faxové číslo +421 44 522 2535 

Elokované pracoviská ZŠ s MŠ J.D.Matejovie 539,  ZŠ s MŠ, Hybe 691 

e-mailová adresa                        zus.lh@stoline.sk 

webová stránka www.zuslh.sk 

IČO 37906526 

Zriaďovateľ Mesto Liptovský Hrádok 

Riaditeľka Mgr. Bronislava Majerčíková 

Zástupkyňa Jana Plachtinská 

mailto:zus.lh@stoline.sk
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Zoznam zásadných predložených a prerokovaných materiálov v Rade školy: 

 

 Školský vzdelávací program 

 Školský poriadok 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ za rok 2015/2016 

 Správa o výsledkoch hospodárenia ZUŠ za rok 2016 

 Návrh rozpočtu ZUŠ na rok 2017 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ 

 

1.3 Ďalšie poradné orgány školy  

 

Poradnými orgánmi sú:      umelecká rada 

pedagogická rada 

predmetové komisie 

 

Umelecká rada –  jej členmi sú vedúci predmetových komisií (ďalej „PK“) jednotlivých 

       umeleckých odborov, schádza sa podľa potreby 

 

Prerokované materiály: 

 

 schvaľovanie žiadostí o kontrahovanie a individuálne štúdium  

 príprava plánu koncertov 

 absolventský koncert, absolventská výstava 

 umelecké účinkovanie a spolupráca s kultúrno - spoločenskými inštitúciami v rámci 

mesta, regiónu a Slovenska 

 

Pedagogická rada –  jej členmi sú pedagogickí zamestnanci ZUŠ (ďalej „PR“), schádza 

                                  sa podľa potreby, najmenej raz mesačne na pracovných poradách. 

 

PR je poradným orgánom riaditeľa školy. Je jednou z organizačných foriem činnosti 

pedagogického zboru školy, ktorá spája osobnú zodpovednosť jednotlivca (riaditeľa školy) so 

skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy (v školskom roku 

2016/2017 pracovalo 18  pedagogických zamestnancov). 

Pedagogická rada počas svojich zasadnutí prerokúvala zásadne otázky výchovy a vyučovania, 

pedagogickú koncepciu školy, vyjadruje svoje stanoviská  k  dosiahnutým výsledkom vo 

výchove a vzdelávaní  škole a mimo nej a k opatreniam na odstránenie zistených nedostatkov. 

 

Prerokované materiály: 

 

 Poriadky ZUŠ – ich aktualizácia (Pracovný poriadok, Školský poriadok,  

Organizačný poriadok a  organizačná štruktúra, Bezpečnostný projekt, interné 

smernice školy) 

 plán práce školy na školský rok 2016/2017 

 záverečnú správu školy za uplynulý školský rok 2016/2017 

 klasifikáciu žiakov (štvrťročne) 

 školský vzdelávací program a jeho inovácie 
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 príprava vianočného, absolventského a výročného koncertu, koncert k sviatku 

žien, benefičné koncerty 

 žiacke a výchovné koncerty 

 štruktúra koncertov 

 

 

Predmetové komisie - jej členmi sú pedagogickí zamestnanci ZUŠ,  

                                      predmetové komisie jednotlivých odborov – PK hudobného odboru,  

                                      PK výtvarného odboru, PK tanečného odboru. PK sa schádza 

                                      podľa potreby, najmenej dva krát do roka – podľa vlastného plánu 

      práce. 

 

 

2. ZAMERANIE ŠKOLY 

           

Škola poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch 

a pripravuje na štúdium v učebných a študijných odboroch na stredné školy umeleckého 

zamerania a na konzervatórium. Pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách 

s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním. 

 

 

3. ÚDAJE  O ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 

3.1 Personálne obsadenie školy 

 

Riaditeľka školy:                                        Mgr. Bronislava Majerčíková 

zástupkyňa riaditeľky:   Jana Plachtinská  

 

Vedúca PK – hudobný odbor:                     Mária Pitoňáková 

Vedúca PK – výtvarný odbor:                    Mgr. Libuša Vyšná 

Vedúca PK – tanečný    odbor:    Mgr. Elena Jurenová  

 

Hudobný odbor: 

oddelenie klávesových nástrojov: akordeón: Alena Laučíková 

 

                             keyboard:     Alena Laučíková 

Bc. Dominika Sojková 

   PaedDr. Zlatica Jurišová 

                                                

                                                 klavír:        Katarína Vernarecová 

                                                                      PaedDr. Zlatica Jurišová 

                                                                      Bc. Dominika Sojková 

         Mgr. Bronislava Majerčíková 

       Mgr. Marta Gáborová 

 

Oddelenie strunových nástrojov: gitara:         Erik Kováč, DiS.art. 

                                                 husle :          Mária Pitoňáková  

                                                                      Jana Plachtinská 

       Mgr. Dana Orgovánová Vrlíková 
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Oddelenie dychových nástrojov:   z.f., pr. f., klarinet, saxofón: Robert Orgován 

           zob. flauta:    Alena Laučíková 

                                                                 

 

Spevácke oddelenie:   spev, zborový spev:          Mgr.  Viera Bystrická          

 

Hudobná náuka:        Jana Plachtinská 

                                                           Mgr. Dana Orgovánová Vrlíková        

 

 

Výtvarný odbor:                     Mgr. Libuša Vyšná 

                                                                        Mgr. Jana Khouri 

                                                                        Mgr. Svetlana Beťková 

       Mgr. Veronika Uhliarová 

 

Tanečný odbor:         Mgr. Elena Jurenová 

     Anna Plešková 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

 

Ekonomický zamestnanec:                             Eva Griešová 

Školník:                                                          Milan Repček 

Upratovačka:                                                 Lenka Mezovská 

 

 

Pedagogickí zamestnanci ZUŠ 

 

 

 

fyzický počet 

k dátumu    

30.9.2016 

k dátumu 

30.6.2017 

PZ s pracovnou zmluvou 17 17 

PZ na dohodu o prac. činnosti 1 1 

Spolu 18 18 

Nepedagogickí zamestnanci ZUŠ 
 

fyzický počet 

k dátumu    

30.9.2016 

k dátumu 

30.6.2017 

PZ s pracovnou zmluvou 2 3 

PZ na dohodu o prac. činnosti - - 

Spolu 2 3 
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3.2 Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov 

 

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ ZUŠ: 

 

Počet kvalifikovaných zamestnancov:  18 

Počet nekvalifikovaných zamestnancov:    0 

 

Na škole pracovali 10 pedagogickí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa (z 

toho štyria s 1. atestáciou), 7 pedagogických zamestnancov s vyšším odborným vzdelaním a 1 

pedagóg s maturitou s doplnením doplnkového odborového štúdia. 

 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 

Vzhľadom na to, že mnohé inštitúcie predkladajú v terajšom období rôzne formy 

vzdelávania, pedagógovia dostali možnosť priebežne sa vzdelávať a dopĺňať si svoje 

poznatky v odbornej i pedagogickej oblasti. Využili štúdium kontinuálneho vzdelávania a 

uplatnili si svoje kredity k zvýšeniu kvalifikácie. Vzdelávanie zamestnancov vedenie školy 

podporilo, pretože výsledný efekt sleduje skvalitnenie práce a úrovne ZUŠ Liptovský Hrádok. 

V budúcnosti plánujeme aj naďalej podporovať túto formu vzdelávania. 



 počet študujúcich pedagógov za účelom plnenia kvalifikačných predpokladov: 4 PZ 

 počet pedagógov, ktorí absolvovali ďalšie vzdelávanie: 1 PZ 

 

4.  ÚDAJE O ŽIAKOCH ZUŠ 

 

4.1 Prehľad počtu žiakov v šk. r. 2016/2017 v členení na odbory 

 

Počet žiakov  spolu Hudobný odbor Výtvarný odbor Tanečný odbor 

Začiatok šk.r. –  

            stav k 15.09.2016 

 

569 156 246 167 

Z toho dievčat 400    

 

Počet žiakov  spolu Hudobný odbor Výtvarný odbor Tanečný odbor 

Koniec šk.r. –  

            Stav k 31.08.2017 

 

545 153 230 162 

Z toho dievčat 386    

  

                                                                                

4.2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

Kontrola a hodnotenie žiakov ZUŠ vychádzali zo všeobecných pedagogických a 

psychologických zásad, rozpracovaných v Metodickom pokyne c. 21/2009-R na klasifikáciu 

a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl, vydaného MŠ SR. 
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Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy v školskom roku 2016/2017: 

Cieľom hodnotenia bolo preveriť kvalitu vedomostí, zručností a návykov žiaka získaných 

v jednotlivých učebných predmetoch podľa požiadaviek učebných osnov. Podklady pre 

klasifikáciu žiaka sa získavali najmä priamym pozorovaním činnosti žiaka a pripravenosti na 

vyučovanie takou formou, ktorá je špecifická pre obsah a organizáciu v jednotlivých 

predmetoch. Poznatky sa overovali predovšetkým prakticky, formou ústneho alebo 

písomného overovania podľa charakteru vyučovacieho predmetu. V procese hodnotenia sme 

uplatňovali primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovanie práva dieťaťa 

a humánne sa správanie voči žiakovi. 

Hodnotenie žiakov sa realizovalo klasifikáciou a slovným hodnotením, spĺňalo 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. V slovnom hodnotení ako jednou z foriem 

priebežného hodnotenia, boli výsledky obsiahnuté v slovnom komentári predovšetkým s 

pozitívnou motiváciou, kde učiteľ a žiak vzájomne poskytoval spätnú väzbu v kvalite 

zvládnutia daného predmetu. Snahou bolo objektívne poukázanie na nedostatky práce žiaka 

so zreteľom na jeho individuálne schopnosti a usilovnosť. Súčasťou slovného hodnotenia 

bolo aj sebahodnotenie žiaka. Rozsah a štruktúra slovného hodnotenia bola plne v právomoci 

učiteľa. Slovné hodnotenie nenahrádzalo známkovanie predmetov. 

 

Aj v tomto školskom roku sme prioritne uplatňovali klasifikáciu ako ďalšiu formu 

hodnotenia, kde výsledky vyjadrovali prospech žiaka (vyhláška MŠ SR c. 324/2008 Z. z.), 

určený stupňom na štvorbodovej stupnici. Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa 

klasifikoval stupňami: 

1) 1. stupeň – výborný 

2) 2. stupeň – chválitebný 

3) 3. stupeň – uspokojivý 

4) 4. stupeň – neuspokojivý 

Celkové hodnotenie žiaka vychádzalo z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci prvého 

polroka a druhého polroka príslušného školského roka a vyjadrovalo sa stupňami: 

1) prospel s vyznamenaním, 

2) prospel, 

3) neprospel.  

 

Žiak prospel s vyznamenaním ak bol z hlavného predmetu klasifikovaný stupňom 1 – 

výborný, v žiadnom z povinných predmetov nebol klasifikovaný stupňom horším ako 2 – 

chválitebný a z povinných predmetov nemal horší priemerný prospech ako 1,5. 

 

Žiak prospel, ak ani v jednom z povinných predmetov nebol klasifikovaný stupňom 

neuspokojivý. 

 

Žiak neprospel, ak mal aj po opravnej skúške z niektorého povinného predmetu stupeň 4 – 

neuspokojivý. 

 

Žiaci v prípravnom štúdiu v jednotlivých umeleckých odboroch sa neklasifikovali, ich 

štúdium bolo prípravou na prijatie na základné štúdium v ZUŠ. Podmienkou prijatia na 

základné štúdium bolo splnenie požadovaných predpokladov a hodnotenie s odporúčaním 

triedneho učiteľa. Toto hodnotenie s odporúčaním pokračovať alebo nepokračovať  

v základnom štúdiu sa vykonávalo slovne na konci školského roka po absolvovaní 

prípravného štúdia na tlačive schválenom ministerstvom školstva. Správanie žiaka ZUŠ sa 

osobitne neklasifikovalo a neovplyvnilo ani klasifikáciu v učebných predmetoch. Ojedinelé 
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prípady, kedy má správanie žiaka negatívny vplyv na dosahované výsledky sme v tomto 

školskom roku nezaznamenali. O prospechu a správaní žiaka informovali jeho zákonného 

zástupcu triedni učitelia alebo riaditeľka školy. 

 

 

 

4.3 Prehľad celkového prospechu žiakov na konci šk. r. 2016/2017 podľa odborov:  

 
* Zvyšný počet žiakov (74 žiakov) tvorili žiaci prípravného štúdia vo všetkých odboroch školy. Prípravné 

štúdium sa hodnotilo slovom „absolvoval“ a následný postup do 1. ročníka základného štúdia bol podmienený 

splnením požadovaných predpokladov                        

 

Prehľad o klasifikácii žiakov: 

 

 

              

 

5. UČEBNÉ ODBORY A UPLATŇOVANÉ UČEBNÉ PLÁNY 

 
5.1 Oblasť výchovno-vzdelávacia 

 

 

Učebný plán 

 

1. Podľa učebných plánov MS SR č. 2015-6346/5841:1-10A0 pre základné 

umelecké školy s platnosťou od 1. septembra 2015, dotácia na jedného žiaka  1,5 

hod. t. j.  70 min./ týžd.  

             2.    Dotácia 1,5 hod. sa uskutočnila v 1. –  4. ročníku 2 krát v týždni, pri starších  

                    žiakov môže byť  aj 1 krát v týždni. Na písomné žiadosti rodičov, najmä z            

                    dôvodu dochádzky zo vzdialenejších miest, boli povolené výnimky. 

3.  Na základe písomnej žiadosti riaditeľ školy môže oslobodiť žiaka od dochádzky  

 na povinné predmety, nie od samotného predmetu 

4.  Hudobná náuka – na polroku a konci roka sa vykoná komisionálna skúška, alebo          

test 

5.  Podľa pokynov ŠkVP ( školský vzdelávací program ) 

 

Činnosť Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku sa riadila schváleným celoročným 

plánom školy. Úlohy boli rozdelené mesačne rovnomerne medzi učiteľov a doplnené podľa 

požiadaviek organizácii, s ktorými škola spolupracuje. V priebehu roka sme sa zamerali na 

plnenie týchto úloh: 

 

Odbor 

Počet 

klasifikovaných 

žiakov 

Prospelo 

s     

vyznamenaním 

 

Prospelo 

 

Neprospelo 

 

Neklasifikovaní 

Hudobný 131 113 18 0 0 

Výtvarný 207 206 1 0 0 

Tanečný 133 120 13 0 0 

spolu 471 439 32 0 0 
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1. Dodržiavanie rámcových učebných plánov, odstraňovanie problémov formou 

kontrolnej činnosti s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia vyučovacieho procesu 

2.  Zlepšenie výchovno-vyučovacích výsledkov formou priebežných postupových skúšok 

3.  Uplatňovanie progresívnych a inovatívnych metód práce, ďalšie vzdelávanie 

4. Skvalitňovanie práce učiteľov (zvýšené kritéria a požiadavky na vzdelávacie 

štandardy) 

 

 

5.2  Zoznam študijných odborov a ich zameraní 

 

V školskom roku 2016/2017 nevznikli nové študijné odbory. ZUŠ pracuje v troch 

umeleckých odboroch: 

 

 Hudobný odbor 

 Výtvarný odbor 

 Tanečný odbor 

 

 Hudobný odbor (HO): prípravné štúdium v hre na nástroj, hra na klavír, hra na 

keyboard, hra na husle, hra na zobcovej a altovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na 

klarinete, hra na saxofóne, hra na akordeóne, hra na gitare, spev a hudobná náuka 

 

Telesá HO: Detský spevácky zbor, Komorný sláčikový orchester ZUŠ, menšie komorné 

zoskupenia (dueta, trio, kvarteto, kvinteto)  

 

 Výtvarný odbor (VO): prípravné štúdium, kresba, maľba, grafika, dekoratívne 

činnosti, modelovanie a práca s materiálom modelovanie 

 

 Tanečný odbor (TO): prípravné štúdium, klasický tanec, ľudový tanec, moderný 

tanec s prvkami jazzu, tanečná prax 

 

V predškolskom vzdelávaní detí ponúka ZUŠ predškolské hudobné, výtvarné činnosti 

a tanečnú prípravu. Vyučovanie prebieha v priestoroch ZUŠ práve pre vhodné materiálno 

technické zabezpečenie vyučovacieho procesu. 

 

HO: vyučovanie je organizované formou skupinových, hravých a zábavných činností, 

zameraných na rozvíjanie rytmiky, nácvik jednoduchých piesní – deti sa učia správnemu 

dýchaniu a intonačne čistému spevu v správnej hlasovej polohe. Súčasťou vyučovania je aj 

oboznamovanie sa s jednotlivými hudobnými nástrojmi. 

 

VO: vyučovanie je organizované formou hravých výtvarných činností sprostredkujúcich 

spoznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov a materiálových 

využití v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním.  

 

TO: vyučovanie je organizované zábavnou formou, je zamerané na rozvíjanie rytmiky a 

koordinácie pohybov, oboznámenie sa s rôznymi štýlmi tancov, ako aj na doplnkovú 

prípravu. Súčasťou je i nácvik najjednoduchších piesní – deti sa učia správnemu dýchaniu a 

intonačne čistému spevu v správnej hlasovej polohe. 

 



                Základná umelecká škola, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok 

 

11 

 

 

6.  ÚDAJE O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODBOROV 

 

6.1 Činnosti hudobného odboru za školský rok 2016/2017 

  

Hudobný odbor pracoval podľa schváleného plánu práce za školský rok 2016/2017, ktorý 

schválil na 1. zasadnutí PK dňa 26. 08. 2016. 

 

 vyučovanie v hudobnom odbore prebieha v zmysle pokynov školského 

vzdelávacieho programu. Dbáme na kvalitu práce, podporu muzikality v 

individuálnej starostlivosti u žiaka. Naša práca smeruje k prezentácii žiakov na 

verejných vystúpeniach. 

 so žiakmi pracujeme nielen individuálne, ale aj v rôznych formách vzájomnej 

spolupráce v komorných zoskupeniach, speváckom zbore. Komorné telesá 

umožňujú žiakom rôzneho nástrojového obsadenia zapájať sa do aktívneho 

muzicírovania a tak príťažlivým spôsobom uplatniť svoje zručnosti získané v 

individuálnom vyučovaní nástrojovej hry a spevu. Súborovou hrou poskytujeme 

žiakom radosť zo spoločného hrania a adekvátne uplatnenie ich zručností a 

schopností na rôznom stupni vývoja. 

 pri svojej práci máme široké možnosti verejného prezentovania podľa špecifických 

regionálnych a lokálnych podmienok a požiadaviek cez spoluprácu s mestom 

Liptovský Hrádok, Národopisným múzeom v Liptovskom Hrádku, ART - štúdiom 

Liptovský Hrádok, okolitými obcami, základnými školami a materskými školami.  

 

Akcie v rámci školy – celkom 13 

 

žiacke koncerty (v počte 6):  26. 10. 2016, 22.11.2016,  

  15. 12. 2016, 21. 2. 2017,  

  23. 3. 2017, 10. 5. 2017 

Vianočný koncert:      13. 12. 2016 

Koncert ku sviatku žien:     08. 03. 2017 

Absolventský koncert:      02. 06. 2017 

Výročný koncert:       25. 05. 2017 

Deň otvorených dverí pre ZŠ a MŠ Liptovský Hrádok:  21. 4. 2017          

Klavírny recitál M. Žiškovej (bývala žiačka ZUŠ):  05.05.2017     

Absolventská výstava VO ZUŠ:     29. 6. 2017 

  

 

Na požiadanie mesta Liptovský Hrádok sme prispeli do programu: celkom 6 

 

08. 09. 2016 – „Vitajte Hrádočania“ - program v kinosále DK k 700. výročiu mesta Lipt. 

Hrádok 
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10. 09. 2016 - program pri príležitosti k 700. výročiu mesta Lipt. Hrádok – amfiteáter pod 

Skalkou 

23. 10. 2016 - Október, mesiac úcty k starším ,,Darujme si radosť" v kinosále DK 

26. 10. 2016 - Uvítanie detí do života:   

17. 12. 2016 - Vianočné trhy v Lipt. Hrádku 

28. 03. 2017 – Deň učiteľov v kinosále DK 

 

Iné akcie – celkom 6 

 

14. 09. 2016 – program v rámci osláv 730. výročia prvej písomnej zmienky obce Lipt. Peter 

15. 10. 2016 - v programe k mesiacu ,,úcta k starším" a privítanie detí do života - ObÚ 

Vavrišovo 

17. 10. 2016 - MŠ Vavrišovo: Pásmo pre rodičov a starých rodičov 

19. 10. 2016 - ObÚ Hybe ,,Mesiac úcty k starším" 

06. 04. 2017 - Benefičný koncert ,,Deti deťom" 

27. 05. 2017 - Kongenscript, prehliadka amatérskych tvorcov slova 

 

 

Práca PK - oblasť pedagogická – celkom 12 

 

06. 12. 2016 – metodický deň pre pedagógov a žiakov 2.časti I. a II. stupňa základného štúdia 

– výchovný koncert ŠKO Žilina 

21. 12. 2016 - na pozvanie KNL sa vlaňajší nominanti Benefičného koncertu a pedagógovia 

zúčastnili Vianočného koncertu F. Tůmu v Košiciach 

27. 1. 2017 – žiaci 1. časti 1. stupňa HO sa zúčastnili predstavenia opery Čarovná flauta v 

Banskej Bystrici,  

24. 4. 2017 - žiaci klavírnej triedy B. Majerčíkovej a Gáborovej navštívili Múzeum hudobných 

nástrojov Markušoviciach 

27. 4. 2017 - ,,Prehliadka dychových súborov" v ZUŠ Brezno – saxofónové kvarteto z tr. R. 

Orgována 

  9. 6. 2017 - nesúťažná ,,Prehliadka netradičných zoskupení" - saxofónové kvarteto z tr. R. 

Orgována 

3. - 4. 6. 2017 - školenie pre učiteľov HN ,,Hudba ako čin"  

 

postupové skúšky do vyššieho ročníka:  

štvrťročné (kontrahujúce):     23. 1. 2017 
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    30. 3. 2017 

absolventské skúšky 4. ročník 1. časť, 1. stupeň:  7. 6. 2017 

absolventské skúšky 4. ročník 2. časť, 1. stupeň:  31. 5. 2017 

výročné postupové skúšky:     19. 6. 2017 - 21. 6. 2017 

prijímacie skúšky:      25. 4. 2017 

 

 

Výchovno - vzdelávací cieľ 

 

 aktuálne prispôsobovať prácu vzniknutým požiadavkám školského vzdelávacieho 

programu 

 dbať na plnenie učebných plánov, neustále zlepšovať kvalitu práce v starostlivosti          

o žiaka 

 rozvíjať muzikalitu detí aj výberom vhodného a pútavého hudobného materiálu 

 zapájať čo najviac žiakov do komorných zoskupení a speváckeho zboru 

 prezentovať sa na verejných vystúpeniach 

 

 

6.2 Činnosti výtvarného  odboru za školský rok 2015/2016 – celkom 16 

 

Kto sme Kdo jsme -  Regionálne informačné centrum  Česká Skalice - september 2016 

Výstava kresieb a malieb, výstupov česko-slovenskej výtvarnej dielne v Dvore Králové 

z mája 2016 

 

Príbehy - Galéria Fortna SVČ Bájo Česká Skalice,  

Výstava na tému „Príbeh“, ZUŠ LH a SVČ Bájo Česká Skalice - 9. – 11. september 2016

  

Maľba na sklo - výtvarná dielňa pre rodičov a deti predškolského veku v Hybiach pod 

vedením Veroniky Uhliarovej - november 2016 

Pečenie a zdobenie medovníkov, Hybe - celoslovenská súťažná akcia organizovaná ZŠ s MŠ 

Hybe - november 2016 

Výstava -  k vianočnému koncertu vo foyer pred kinosálou - december 2016  

Kresby pre Filipa a Nelu - žiaci I. časti I. stupňa - december 2016 

odovzdané na koncerte Filipa Tůmu a Nely Posiczkovej v Štátnom divadle v Košiciach, 

návštevu a stretnutie zorganizovala Komunitná nadácia Liptov 

 

Vianočné trhy - Námestie Františka Wisnera -17. december 2016 

Prezentácia výtvarného odboru ZUŠ v jarmočnom stánku, žiaci z Liptovského Hrádku a Hýb 
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K sviatku žien - výstava pri koncerte - marec 2017 

 

Aukcia výtvarných diel žiakov ZUŠ - sprievodná akcia pri koncerte Deti deťom - apríl 2017 

Výstava „SPOLU“ - dve základné umelecké školy so sídlom v LH vystavovali práce žiakov 

z ateliérov siedmich  pedagógov, DK Liptovský Hrádok - apríl 2017 

 

Výstava „SPOLU“ - Liptovský Mikuláš - máj 2017  

Otvorené hodiny vo výtvarke v L. Hrádku - pre záujemcov o štúdium s cieľom poskytnúť 

rodičovi informácie, dieťaťu zážitok -  26. jún 2017    

Otvorené hodiny vo výtvarke pre záujemcov o štúdium v Hybiach - apríl 2017  

Československá výtvarná dielňa Kdo jsme Kto sme  -  Liptovská Porúbka, realizácia projektu 

2%, výber detí z tried všetkých pedagógov VO - 3. –  6. máj 2017 

Výstava „Priateľky“  - Caffé EXCLUSIVE na Námestí Františka Wisnera, pedagogičky výtvarného 

odboru ZUŠ LH a SVČ Bájo Česká Skalice - máj 2017   

Absolventi 2017 

 slávnosť výtvarného odboru ZUŠ na námestí Františka Wisnera – terasa Caffé 

EXCLUSIVE a priestory Mestského úradu, 23. jún 2017  

výstavy absolventských prác 

 absolventi II. stupňa a štúdia dospelých - samostatná výstava v Café EXCLUSIVE na 

Námestí Fr. Wisnera 

 Absolventi - výstava v priestoroch Mestského úradu Lipt. Hrádok  

 

 

Oboslané výstavy a súťažné prehliadky – celkom 11 

 

 Bitola 2017, Macedónsko 

 Život v jaskyniach, Liptovský Mikuláš, SR 

 Lidice 2017, ČR,  

 Liptov 2017, Ružomberok, SR 

 Žitnoostrovské pastelky, Dunajská Streda, SR 

 Vždy zelené, vždy modré, Toruň 2017, Poľsko 

 Evora 2017, Portugalsko 

 „Together“, Fínsko 

 „Ríša divov“, Lučenec, SR       

 Výtvarné alternatívy, Považská Bystrica, SR 

 Bohúňova paleta, Dolný Kubín, SR  

 

Ocenenia a úspechy – ocenených celkom 62 žiakov a 1 pedagóg 

 

17th international meeting of juvenile art , Evora 2016, Portugalsko 
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MERIT CLASS GOLD – 3 žiaci 

MERIT CLASS SILVER – 6 žiakov 

HONORABLE MENTIONS – 8 žiakov 

 

Bienále grafiky, Toruň 2016, Poľsko – 11 žiakov 

 

 

Život v jaskyniach, Liptovský Mikuláš, SSJ – 6 žiakov 

 

Liptov vo fotografii, Liptovský Hrádok     
Čestné uznanie  v kategórii do 18 rokov - 1 žiak 

Umenie zblízka, Galéria Mesta Bratislava – 2 žiaci, ocenenie pedagóga V. Uhliarovej 

 

Cena Karola Feňveša – 1 žiak 

Liptovský Hrádok vo fotografii – 2 žiačky 

 

Bitola 2017, Macedónia 
Zlatá paleta – 1 žiak 

Diplom – 3 žiaci 

 

Liptov 2017, Ružomberok, téma Prírodné krásy Liptov 

I. miesto v kateg. ZUŠ do 12 rokov – 3 žiaci 

II. miesto v kateg. ZUŠ do 12 rokov – 1 žiak 

Výtvarné alternatívy 2017, Považská Bystrica 
Cena Považského osvetového strediska pre pedagóga Veronika Uhliarová 

Lidice 2017, ČR  
Čestné uznanie – 2 žiaci 

 

Jarný salón 2017, Liptovský Mikuláš 

Cena – 1 žiak   

Čestné uznanie – 3  

 

Évora 2017, Portugalsko (18th international meeting of juvenile art) 

MERIT CLASS SILVER – 3 žiaci 

HONOURABLE MENTIONS – 4 žiaci 

 

Umenie zblízka VI, Galéria Mesta Bratislavy – 2 žiaci 

 

Exkurzie a podujatia so žiakmi – celkom 11 

 

20. 9. 2016  Exkurzia  Za tajomstvami jaskyne, Važecká jaskyňa 
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27. 9. 2016 Exkurzia  Za tajomstvami jaskyne, Stanišovská jaskyňa 

   

30. 9. 2016 Záver autorskej výstavy L. Vyšnej v Liptovskom kultúrnom stredisku 

 návšteva so žiakmi II. stupňa, výtvarná aktivita – tvorba spoločného diela 

  

10. 10. 2016  prednáška O živote v jaskyni pre III. a IV. ročník VO ZUŠ  Mgr. 

Miroslav Kudla - koordinátor environmentálnej výchovy, Štátna ochrana 

prírody Slovenskej republiky a Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

  

13. 11. 2016  exkurzia v Jaskyni slobody, odmena pre 31 žiakov výtvarného odboru ZUŠ 

Liptovský Hrádok (výber z tried všetkých pedagógov)  

odborný sprievod Mgr. Miroslav Kudla - koordinátor environmentálnej 

výchovy, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Správa slovenských 

jaskýň, Liptovský Mikuláš, na záver pri východe z jaskyne odovzdanie cien 

autorom 

 

10. 11. 2016  Umenie zblízka, vernisáž výstavy v Galérii Mesta Bratislavy 

účasť ocenených žiakov z elokovaného pracoviska ZUŠ v Hybiach v sprievode 

Mgr. Veroniky Uhliarovej 

11. 11. 2016  Kunsthale Bratislava, prehliadka výstavy, účasť ocenených žiakov z 

elokovaného pracoviska ZUŠ v Hybiach v sprievode Mgr. Veroniky Uhliarovej 

14. 11. 2016  spoločná návšteva autorskej výstavy Ľubice Honcovej v F-hoteli, štúdium II. 

stupňa a štúdium dospelých 

15. 11 2016  spoločná návšteva filmového predstavenia Egon Schielle, pedagógovia VO 

a žiaci štúdia pre dospelých  

21. 12. 2016  Vianočný koncert Filipa Tůmu a Nely Pociskovej v Štátnom divadle v 

Košiciach, KNL pre nominovaných žiakov (Cena Karola Feňveša) 

a pedagógov ZUŠ 

   5.  4. 2017  Liptov 2017, Ružomberok, výstava v Synagóge    

- účasť ocenených s rodičmi 

 

Projekty – celkom 4 

 

Živočíchy našich jaskýň  

 

Kdo jsme Kto sme VI. ročník 

Kdo jsme Kto sme VII, ročník 

 

Umenie zblízka VI, Galéria Mesta Bratislavy 

 

Spolupráca s inštitúciami v meste, doma i v zahraničí (podľa abecedy) 

 

 ARTštúdio Liptovský Hrádok (výstavy, výstavný priestor) 
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 Caffé EXCLUSIVE (výstavný priestor) 

 F team hotel (výstavný priestor) 

 Komunitná nadácia Liptov (vzájomná podpora aktivít) 

 Mesto Liptovský Hrádok (podľa požiadaviek) 

 Mestský úrad LH (výstavný priestor) 

 Nadačný fond WEGA (podpora aktivít) 

 Obec Hybe (prezentácia práce elokovaného pracoviska, vzájomná podpora aktivít) 

 Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku (spoločné projekty) 

 Poliklinika Liptovský Hrádok (výstavný priestor) 

 Prima banka (výstavný priestor) 

 Spoločnosť priateľov múzea liptovskej dediny (spoločné projekty) 

 SVČ Bájo Česká Skalice (dlhodobá partnerská spolupráca, výstavy, výtvarné dielne, 

projekty) 

 LKS Liptovský Mikuláš (informácie a podpora aktivít) 

 Múzeum moderného umenia Kunsthalle Bratislava (informácie, vzdelávanie, podpora 

záujmu o moderné umenie) 

 

Spolupráca s občianskymi združeniami Rodičovské združenie pri ZUŠ Liptovský 

Hrádok a  Paleta a husle, združujúcimi rodičov žiakov ZUŠ L. Hrádok a priaznivcov 

školy 

 Finančná podpora, tvorba rozpočtu a kontrola použitia finančných prostriedkov RZ 

ZUŠ a občianskeho združenia Paleta a husle, november 2016 (zápis plenárna schôdza) 
Príspevky rodičov žiakov výtvarného odboru sú určené pre potreby žiakov výtvarného odboru ZUŠ – predovšetkým 

na materiálno technické zabezpečenie chodu vyučovania (deti si nemusia nosiť svoj výtvarný materiál a nákladné 

pomôcky), a na podporu a motiváciu žiakov k štúdiu (exkurzie, výlety, dielne, odmeny za reprezentáciu, darčeky 

absolventom a pod). 

 2 % z daní za rok 2016  

 Vypracovanie dvoch projektov so žiadosťou o podporu z prostriedkov 2% z daní za rok 

2016. Projekt Kdo jsme VI bol podporený. 

 Pomoc a priama účasť zástupcov rodičov pri udalostiach výtvarného odboru:  

Kdo jsme Kto sme, máj 2017 

absolventská slávnosť VO, 29. 6. 2017 

 

Publicita a propagácia 
- propagácia podujatí a výstav na centrálnych plagátoch mesta a plagátoch ZUŠ  

- www stránka školy 

- katalógy medzinárodných výstav a projektov  

- Hrádocký spravodaj, Mesačník mesta Česká Skalice, Čalamáda – časopis SVČ Bájo Česká 

Skalice 

- Internetová TV Liptovský Hrádok 

 

Výstavné priestory 

 

Myšlienku Liptovský Hrádok náš výstavný priestor  napĺňame výstavami na rôznych miestach 

v meste, ktoré nám ich majitelia a správcovia nezištne poskytujú na prezentáciu:  
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- výstavné panely vo vestibule polikliniky 

- výstavný priestor Galéria na schodoch (spravovaný Artštúdiom) v Dome kultúry 

- výstavný priestor na schodišti a vstupnom komunikačnom priestore pobočke Prima banky a. 

s. 

- steny v kaviarni Caffé ECXLUSIVE 

- výstavný systém v hoteli F-team, Podtureň Roveň 

- výstavný priestor na schodišti Mestského úradu 

 

 

 

6.3 Činnosti tanečného  odboru za školský rok 2016/2017 

 

Žiaci tanečného odboru (ďalej TO) sa v šk. roku 2016/2017 pôsobili v dvoch smeroch: 

oddelenie klasického a moderného tanca 

oddelenie ľudového tanca 

 

Zúčastňovali ako účinkujúci na viacerých podujatiach organizovaných ZUŠ, príp. Mestom 

Liptovský Hrádok, OZ DFS Cindruška, alebo inými organizáciami mesta a okolia. Na 

podujatiach prezentovali choreografie nacvičené v rámci vyučovacích hodín TO ZUŠ. 

Vystúpenia boli pre diváka zaujímavé aj z estetického dôvodu, za čo vďačíme OZ Paleta 

a husle a OZ DFS Cindruška, ktorí sa postarali o kostýmy a kroje pre žiakov. 

 
Oddelenie ľudového tanca  

Štúdium úspešne absolvovalo v jednotlivých ročníkoch 137 žiakov. Z toho bolo 22 žiakov 

prípravného štúdia a 115 žiakov základného štúdia. V tomto školskom roku v tanečnom 

odbore ľudového oddelenia bolo 20 absolventov I. časti prvého stupňa základného štúdia 

ľudového oddelenia Záverečné skúšky prebehli úspešne a všetci žiaci ukončili štúdium 

a získali primárne umelecké vzdelanie.  

 
Oddelenie klasického a moderného tanca 

Štúdium úspešne absolvovalo v jednotlivých ročníkoch spolu 25 žiakov. Z toho bolo 7 žiakov 

prípravného štúdia. V tomto školskom roku bolo v modernom oddelení 8 žiakov, ktorí 

úspešne ukončili štúdium I. časti I. stupňa základného štúdia. Záverečné skúšky prebehli 

úspešne a všetci žiaci získali primárne umelecké vzdelanie.  

 

SPOLU v tanečnom odbore ukončilo štúdium 162 žiakov, z toho 29 v prípravnom štúdiu, 133 

žiakov v I. stupni v základnom štúdiu, z toho absolventov I. časti I. stupňa bolo 28.  

 
 
Nábor a zápis do TO v šk. roku 2016/2017 

 

Prezentácia a nábor do TO sme uskutočnili prostredníctvom DOD a vystúpení pre verejnosť, 

kde sa prezentovali naši žiaci. Vzápätí sme zaregistrovali niekoľko nových prihlášok, nielen 

do prípravných ročníkov TO.  

Po dohode s vedením ZUŠ do tanečného odboru v šk. roku 2017/2018 budeme prijímať 

žiakov iba do jednej triedy PŠ (10 žiakov so záujmom o ľudový tanec a 10 žiakov o moderný 

tanec), aj to len vo veku od 5 rokov. Do ostatných tried je možné prijať max. do doplnenia 

počtu žiakov v jednotlivej triede.  
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Prezentácia TO doma i v zahraničí 

 

Žiaci tanečného odboru (ďalej TO) sa v šk. roku 2016/2017 zúčastňovali ako účinkujúci na 

viacerých podujatiach organizovaných ZUŠ, príp. Mestom Liptovský Hrádok, OZ DFS 

Cindruška, alebo inými organizáciami mesta a okolia. Na podujatiach dôstojne prezentovali 

choreografie nacvičené v rámci vyučovacích hodín TO ZUŠ.  

 

Akcie tanečného odboru: celkom 38 

 

Šk. rok 2016/2017 

 

 1.  9. 2016  vystúpenie pre Fínov – Strachanovka Lipt. Ján – DFS Cindruška C7 

 8.  9. 2016  účasť v sprievode na oslavách Mesta Liptovský Hrádok 

 9.  9. 2016 vystúpenie TO – moderné oddelenie v programe ZUŠ na oslavách 

Mesta LH 

10. 9. 2016  hodinové vystúpenie TO  - DFS Cindruška – C4, C5, C6, C7 na 

oslavách Mesta LH  

3.-8.10.2016  II. ročník Medzinárodný folklórny festival TANEC V SRDCI – hlavný 

organizátor OZ DFS Cindruška, spoluorganizátor: DFS Ďumbier, ZUŠ 

a Mesto Liptovský Hrádok (zahraničné súbory z Rumunska, Srbska, 

Ukrajiny) 

23. 10. 2016 „Darujme si radosť“ – vystúpenie moderného aj ľudového oddelenia 

v programe pre seniorov v programe Mesta Liptovský Hrádok 

  5. 12. 2016 privítanie Mikuláša - program pri Dome kultúry, pri snehuliakovi, 

CPŠ1 a CPŠ2 tanček so snehuliakom 

13. 12. 2016 Vianočný koncert ZUŠ - účinkuje C3, žiaci tanečného odboru 

moderného oddelenia a žiaci hudobného odboru ZUŠ 

20. 12. 2016 BETLEHEMSKÁ HVIEZDA "Raduj sa, veseľ sa...."- vianočný 

koncert DFS Cindruška (účinkovali všetky vekové kategórie) - hostia 

Rasťo Pertzian a Roman Brezina - "leniví anjeli" 

 3.   2. 2017  vystúpenie na Poľovníckom plese (Dom kultúry LH)- C7  

16.  2. 2017   návšteva predstavenia FS Zemplín z Michaloviec v Liptovskom 

Mikuláši - C6, C7  

18.  2. 2017  vystúpenie na Fašiangovej veselici s Cindruškou a Majeránom 

18.  2. 2017  vystúpenie na Plese Matejky – C7 

  8.  3. 2017  Koncert ZUŠ k MDŽ  - CPŠ1, CPŠ2 a C7 a žiaci moderného oddelenia 

  6.  4. 2017  Benefičný koncert KNL – ocenená Pompurová Michaela C7, účinkovali 

žiaci 4. ročníka moderného oddelenia a žiaci C7 

16.  4. 2017   Suchá Hora – na pozvanie FS Goral – DFS C7 

21.  4. 2017   Výchovný koncert – Deň otvorených dverí – účinkovali 4. ročníky aj 

moderného aj ľudového oddelenia 

5.-7. 5. 2017  víkendové sústredenie C7, C5 a C4 - Hotel Mier Račková dolina 

12.-14. 5. 2017 víkendové sústredenie C2, C3 a C6 - Hotel Mier Račková dolina 

13.  5. 2017  Žilina – tanečná súťaž – moderné oddelenie Umenie v pohybe 

20.  5. 2017 Barlatón - Borová Sihoť - podujatie Komunitnej nadácie Liptov – C6, 

C7 

25.  5. 2017  výročný koncert ZUŠ, moderné oddelenie TO a C5 

25.  5. 2017   Žilina - C7 – vystúpenie pre spoločnosť Žilinská teplárenská, a. s. 

  5.  6. 2017   stavanie mája – v rámci toho vystúpenie DFS C4, C6, C7 
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11.  6. 2017    Ovenálie Východná - CPŠ2+ Monika Olšovská a sučka Paige 

13.  6. 2017   výročie ZŠ Hradná - Dom kultúry L. Hrádok - C7 

15. a 16. 6. 2017 „O reťaz, o reťaz….“ záverečné koncerty ZUŠ TO DFS Cindruška – 

všetky vekové skupiny – hostia programu Monika Olšovská so sučkou 

Paige, Ľudová hudba Bystrianka + Helena Zátrochová, Daniela Žáková, 

Jana Stephany 

16.  6. 2017 vystúpenie na zahájení Majstrovstiev SR v hokejbale – Mesto LH 

28.  6. 2017 vystúpenie na uvítaní do života Mesta LH  

29.  6. 2017  vystúpenie na absolventskej výstave VO pre Mestským úradom 

C7 – Šariš 

 

Prázdniny 2017 (podujatia v rámci OZ DFS Cindruška, kde sa prezentujú aj žiaci TO 

ZUŠ – DFS): 

 

 8.  7. 2017  vystúpenie na svadbe v Bobrovci 

8.-17. 7. 2017 zájazd DFS Cindruška a FS Majerán na Medzinárodný folklórny 

festival STREDOMORIE – Murcia Španielsko 

27.  7. 2017 vystúpenie pri Strachanovke v Lipt. Jáne – 10. výročie otvorenie koliby 

31.7. – 7. 8. 2017 návšteva Detského folklórneho súboru Kuźnia Artystyczna z Varšavy 

 

1.-3.  8. 2017  trénovanie súboru z Varšavy a DFS Cindruška v tanečných sálach, 

príprava na spoločné vystúpenia 

 3.  8. 2017 o 18.00h spoločné vystúpenie DFS Kuźnia Artystyczna a DFS Cindruška na 

námestí v Liptovskom Hrádku 

 6.  8. 2017 spoločné vystúpenie DFS Kuźnia Artystyczna a DFS Cindruška a FS 

Majerán v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline v programe „Čipkárska 

nedeľa“ 

27.  8. 2017 účasť DFS Cindruška na Detskom folklórnom festivale „Plamienok“ 

v Ploštíne 

 

Posledný týždeň prázdnin príprava na vystúpenie na Hornoliptovskom jarmoku 

v Liptovskom Hrádku. 

 

 
 

7. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 

Základná umelecká škola nemá vlastnú koncertnú sálu a preto kultúrne podujatia školy 

väčšieho charakteru ako koncerty, výstavy, vernisáže a výchovno-vzdelávacie akcie sa konali 

v F-klube, v estrádnej sále alebo kinosále Domu kultúry  Liptovský Hrádok. Triedne besiedky 

prebiehali v učebni hudobnej náuky. 

 

7.1 Hudobný odbor  

 

V hudobnom odbore (HO) i naďalej neustále pracujeme na vytvorení príjemného prostredia, 

kde sa budú cítiť dobre žiaci, pedagógovia i rodičia. Vnútornú časť chodby sme cez prázdniny 

premaľovali a Mgr. Svetlana Beťková namaľovala reprodukciu obrazu V.V. Kandinského  
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Trieda hudobnej náuky je využívaná nielen na tento predmet, ale aj na ďalšie skupinové 

predmety ako spevácky zbor, prípadne komornú hru, v tejto triede máme i porady a triedne 

koncerty. Táto trieda nie je moc vyhovujúco zariadená pre ťažké a masívne stoly, ktoré sa pri 

skupinovom vyučovaní a triednych koncertoch musia presúvať, čím sa ničí nábytok i podlaha. 

Taktiež potrebujeme zakúpiť interaktívnu a magnetickú tabuľu, pretože sa veľmi práši a tým 

sa poškodzuje ostatná technika a nástroje, ktorá sú v triede. 

 

V niektorých triedach je zastaralý nábytok, ktorý je potrebné priebežne vymeniť. 

 

Zrealizované veci:  

 

 V hudobnom odbore  priebežne dopĺňame  notový materiál hlavne do dychového 

oddelenia. Taktiež bol zakúpený klarinet a saxofón 

 Generálna oprava klavírov a ich ladenie 

 Z ozvučovacej techniky bol zakúpený 1 ks aktívny reproduktor, 1 ks notebook, ktoré 

bolo financované na základe projektu z 2%, ktoré boli zabezpečené OZ Paleta a husle 

 

 

7.2 Tanečný odbor 

 

V tanečnom odbore (TO) máme k dispozícii dve krásne a veľké tanečné sály so zrkadlami, 

tyčami, baletizolom, ktorý žiaľ nešťastnou montážou a následným prerábaním podlahy po 

dvoch reklamáciách zanechal svoje stopy a bude potrebné opätovne zainvestovať do 

zakúpenia nového baletizolu.  

 

V šatniach sa niekoľko krát spravovala omietka, ktorá odpadla na deliacej stene na oboch 

stranách. Taktiež bude potrebné zakúpiť nový inventár do šatní a koberce na lepšiu izoláciu 

a zútulnenie priestorov šatní. 

 

Ozvučenie tanečných sál na reprodukovanú hudbu máme vyriešené provizórne jednou vežou 

a aktívnym reproduktorom. Bolo by veľmi vhodné zabezpečiť kvalitné ozvučenie do 

obidvoch tanečných sál, čo predstavuje cca 500 € na jednu tanečnú sálu. 

 

 Tanečný odbor sa pri svojich vystúpeniach nezaobíde bez kostýmov. V úzkej 

spolupráci a hlavne finančnej pomoci s OZ Paleta a husle a s OZ DFS Cindruška sme 

vybavili tanečný odbor kostýmami a topánkami pre ich potreby, ktoré sme mali 

možnosť vidieť na verejných vystúpeniach ZUŠ. 

 

7.3 Výtvarný odbor 

 
Priestory VO umiestneného v budove základnej školy na ulici J. D. Matejovie tento školský 

rok prešli rozsiahlou rekonštrukciou elektrického vedenia, následne maľovania všetkých 

priestorov a zakúpenia podlahovej krytiny v triede Mgr. L. Vyšnej.  

 

Taktiež bolo zrealizované: 

 

 úprava miestnosti na prízemí, vytvorenie priestoru na prácu s hlinou, umiestnenie 

regálov na keramiku 
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Z prostriedkov školy v školskom roku 2016/2017 bolo pre potreby výtvarného odboru 

zabezpečené: 

 nákup papiera a hliny 

 nákup stojanov pre elokované pracovisko v Hybiach 

 servis počítačovej techniky v triedach výtvarného odboru v Liptovskom Hrádku 

 

Priestorové podmienky výtvarného odboru, umiestneného toho času v budove základnej školy 

na ulici J. D. Matejovie, sú veľmi dobré. Naďalej sa snažíme o lepšie využitie priestoru s 

perspektívou umiestnenia vybavenia (fotokomora, sklad papiera, hrnčiarske kruhy ap.) 

 

Pre všetkých žiakov výtvarného odboru sú k dispozícii pomôcky a spotrebný výtvarný 

materiál - zabezpečené občianskym združením Paleta a husle. 

 
 

7.4 Finančné a hmotné zabezpečenie a zabezpečenie výchovno–vzdelávacieho procesu 

na školský rok 2016/2017 

 

Finančné zabezpečenie školy do konca kalendárneho roka 2016 

 

Rozpočet školy na rok 2016 je vo výške 263.270,- Eur, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Liptovskom Hrádku v mesiaci december 2015. Tento rozpočet nebol postačujúci.  

Konečný rozpočet pre školu na rok 2016 bol upravený  a schválený  na konečnú sumu 

281.105,- Eur  

 

Môžeme konštatovať, že rozpočet pre Základnú umeleckú školu na rok 2016/2017 bol reálny, 

nevznikli žiadne záväzky ani pohľadávky, nakoľko ich vykryl zriaďovateľ. 

 

Z rozpočtu boli finančné prostriedky použité na mzdy zamestnancov školy, reprezentáciu 

školy, prevádzku školy  (nájomné, el. energia, nákup bežného materiálu a pod.), aby bol 

zabezpečený plynulý chod školy, finančné prostriedky boli použité aj na nákup učebných 

pomôcok  a bežnú najnutnejšiu údržbu budov hudobného, výtvarného a tanečného odboru. 

 

Na rok 2017 bol schválený rozpočet Mestským zastupiteľstvom  Liptovský Hrádok   

v decembri  2016, pre školu vo výške 297.760,- Eur,  a z vlastných príjmov vo výške 35.590,- 

Eur. 

 

Konštatujeme, že rozpočet na rok 2016 pre Základnú umeleckú školu bol nepostačujúci, 

nakoľko je potrebné neustále vybaviť školu novými pomôckami, nástrojmi, jednou triedou, 

kvalitným odhlučnením tried a pod. 

  

Nový rozpočet bude schválený  Mst. zastupiteľstvom v Lipt. Hrádku koncom tohto 

kalendárneho roku 2017. 
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7.5 Darovaný majetok pre Základnú umeleckú školu 

 

Rodičovské združenie, ktoré pôsobilo pri ZUŠ Liptovský Hrádok, darovalo všetok svoj 

majetok vo výške 6.689 €. Tento dar bol poskytnutý na zabezpečenie činnosti v Základnej 

umeleckej škole.  

 

8. PLNENIE STANOVENÉHO CIEĽA 

 

8.1 Cieľ, ktorý si ZUŠ určila v koncepčnom zámere rozvoja  

Koncepčný zámer školy pre školský rok 2016/2017 sa opieral najmä o aktívny, samostatný a 

tvorivý prístup vedenia školy a pedagógov v záujme toho, aby sa škola stala kvalitnou 

inštitúciou umeleckého vzdelávania v regióne. Našim cieľom z dlhodobého hľadiska je 

rozvíjanie umeleckého potenciálu každého žiaka a vytvárať pozitívny vzťah k umeniu ako 

takému. 

Vytýčené ciele koncepčného zámeru sa každoročne implementujú do Plánu práce školy a ich 

plnenie je vyhodnocované v rámci vnútroškolskej kontroly a analýzy dosiahnutých výsledkov 

činnosti školy v jednotlivých oblastiach 

 

 

 

8.2 Vyhodnotenie koncepčného zámeru vo výchovno-vzdelávacom procese ZUŠ 

Liptovský Hrádok v šk. roku 2016/2017  

 

V školskom roku 2016/2017 si škola vytýčila nasledovné ciele: 

 

V oblasti rozvoja umeleckého vzdelávania a výchovy: 

 Pracovať s novým ŠkVP 

 Pripravovať žiakov na verejné vystúpenia a súťaže 

 Pripraviť žiakov na postupové ročníkové skúšky 

 Rozvíjať súborovú prácu, komornú hru a projekty medziodborovej spolupráce 

 

V oblasti vedenia žiakov k návštevám kultúrnych podujatí: 

 Zabezpečiť účasť žiakov na verejných podujatiach školy 

 Organizovať návštevy žiakov na koncertoch, výstavách a predstaveniach 

 Zapájať žiakov do organizovania kultúrnych podujatí 

 

V oblasti skvalitňovania personálnych podmienok: 

 Podporovať odborný rast pedagogických zamestnancov 

 Podporovať odborný rast nepedagogických zamestnancov 

 Podporovať umelecké aktivity pedagógov školy 

 

Vytýčené ciele a úlohy boli splnené. 
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8.3 Nezrealizované úlohy  

 

Úlohy, ktoré sa nám nepodarilo zrealizovať hlavne z materiálno-technickej oblasti, zostávajú 

v platnosti a boli presunuté a doplnené o ďalšie úlohy vytýčené v koncepčnom zámere školy 

na ďalší rok 2017/2018. 

 

Spomeniem niektoré: 

 kompletné vybavenie po inventárnej stránke tanečného odboru 

 vybavenie novým inventárom šatne TO 

 zabezpečiť ozvučenie do obidvoch sál s priestorovými reproduktormi 

 vybavenie tanečného odboru učebnými pomôckami – priebežne podľa potreby 

 výmena inventáru, doplniť chýbajúci a nevyhovujúci nábytok v triedach ZUŠ  

 výmena lavíc, stoličiek a zakúpenie interaktívnej tabule do triedy hudobnej náuky 

 doplniť podľa potreby školské nástroje potrebné na výučbu a didaktické pomôcky pre 

žiakov,  

 bežná údržba nástrojov – ladenie, nákup strún, údržba chybných častí učebných 

pomôcok a zariadení 

 vybavenie tried PC technikou 

 pravidelná údržba a čistenie PC techniky   

 zakúpenie nových softwarových programov 

 doplnenie inventáru na elokovanom pracovisku v Hybiach 

 zakúpenie novej podlahovej krytiny (baletizol) do tanečných sál 

 

Uvedené úlohy tvoria súvislé pokračovanie a naplnenie realizovania koncepčných zámerov 

školy vytýčených riaditeľom školy, schválených radou školy pre obdobie  5 rokov 2014 – 

2019 . 

 

 

9. ÚDAJE O VYKONANEJ INŠPEKČNEJ A KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

V auguste 2017 bola vykonaná kontrola z Inšpektorátu práce, Hlavná 2, Žilina. 

Výkon inšpekcie práce bol zameraný na kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych 

a mzdových predpisov. Kontrolované bolo obdobie roku 2016. Písomne bol zaznamenaný 

záver kontroly takto: 

1. Zabezpečovať vykonávanie závislej práce len na základe uzatvoreného pracovného 

pomeru. 

2. Uzatvárať dohody o pracovnej činnosti len výnimočne na príležitostnú činnosť 

3. Bývalej zamestnankyni Mgr. Art. Marte Gáborovej, nar. 10.2.1975 doplatiť odmenu 

za 7 hodín odpracovaných v mesiaci november 2016 vo výške 5,80 €/hod. 

k 11.9.2017. 

Všetky opatrenia a nedostatky boli odstránené v septembri 2017. 
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10. SPOLUPRÁCA ZUŠ S ORGANIZÁCIAMI MESTA 

 

 Občianske združenie Paleta a husle 

 Občianske združenie DFS Cindruška 

 Mestský úrad – podľa požiadavky 

 MsKS Liptovský Hrádok – podľa požiadaviek –výstavy, vystúpenia a pod. 

 ART štúdio 

 Komunitná nadácia Liptov 

 Liptovské múzeum  – výchovno-vzdelávacie akcie, koncerty, výstavy, vernisáže 

 Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš 

 Poliklinika Liptovský Hrádok 

 Prima banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Hrádok 

 Osvetové stredisko Liptovský Mikuláš 

 Základné a stredné školy v Liptovskom Hrádku 

 a iné inštitúcie podľa vzájomných dohôd a potrieb...  

 

 

 

11. ZÁVER 

 

Základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku pozitívne vplýva na formovanie vzťahu detí 

a mládeže k umeleckému vzdelávaniu, s kvalifikovaným a láskavým prístupom pedagógov. 

Upriamuje svoju pozornosť na žiaka, jeho individualitu a formuje ho aj ako človeka. Škola 

má ambíciu stať sa kľúčovou nositeľkou a šíriteľkou kultúry a umenia v miestach svojho 

pôsobenia a chce úspešne reprezentovať mesto Liptovský Hrádok v rámci Slovenska aj 

v zahraničí. 

 

 

 

 

Správu vypracovala Mgr. Bronislava Majerčíková, riaditeľka školy 

 

Liptovský Hrádok 29. augusta 2017 


