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a.)  Základné identifikačné údaje o škole 

 

1. Názov školy: Základná umelecká škola Stará Turá 

 

2. Adresa školy: SNP 293/31, 916 01 Stará Turá 

 

3.Telefónne a faxové čísla školy:  

Sekretariát:  032 7763066 

Ekonómka školy:  032 7762378 

Riaditeľka školy :  0905524957 

 

4.Internetová a elektronická adresa školy: 

www.zusstaratura.sk 

riaditelzusst@gmail.com 

 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy: 

Mesto Stará Turá, Ul. SNP ½, 916 01 Stará Turá 

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy: 

 Mgr. Miroslava Lacová - riaditeľka školy   

 Ing. arch. Alexandra Klimeková -zástupkyňa riaditeľky, do 31.12.2016 

 

 

 

 

http://www.zusstaratura.sk/
mailto:riaditelzusst@gmail.com
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7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

V školskom roku 2016/2017 pracovali v ZUŠ Stará Turá  tieto poradné a iniciatívne orgány: 

 

 Pedagogická rada školy  

Pedagogická rada školy je poradným a iniciatívnym orgánom riaditeľa školy 

v pedagogicko-organizačných otázkach. Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. 

Usmerňuje a zjednocuje prácu všetkých pedagogických zamestnancov ZUŠ. Pedagogická 

rada na svojich zasadnutiach schvaľovala Plán práce školy, hodnotila jeho plnenie,  

prerokovávala výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, pochvaly a výchovné opatrenia, 

prerokovala inovovaný ŠkVP pre školský rok 2016/2017, Plán kontinuálneho vzdelávania, 

Plán predmetových komisií a prerokovala tiež klasifikáciu a hodnotenie žiakov. Po každom 

zasadnutí prijala stanoviská a uznesenia k jednotlivým bodom programu, potrebné opatrenia a 

priebežne reagovala na vzniknuté otázky, či problémy. 

Pedagogická rada zasadala:   28.08., 10.10., 22.11. 2016 

 23.01., 21.04., 21.06. 2017 

 

 Umelecká rada školy  

Umelecká rada je poradným a iniciatívnym orgánom v otázkach umeleckého vzdelávania 

žiakov. Jej členmi sú zástupca riaditeľa, vedúci predmetových komisií, vedúci jednotlivých 

umeleckých odborov: 

Mgr. Andrea Borovská - predsedníčka UR, vedúca hudobného odboru, 

Ing. arch. Alexandra Klimeková -vedúca predmetovej komisie pre dychové oddelenie 

a hudobnú náuku, 

Mária Bodnárová, DiS. art. -vedúca predmetovej komisie strunového oddelenia, 

MgA. Michal Stískal -vedúci predmetovej komisie klavírneho oddelenia, 

hlasovej výchovy a spevu, 

Mgr. Oľga Medňanská -vedúca predmetovej komisie skupinového vyučovania 

VO,TO,LDO; vedúca výtvarného odboru, 

Ivana Chutniaková   - vedúca tanečného odboru, 

Mgr. Katarína Medňanská                 -vedúca literárno-dramatického odboru. 

 

 

Umelecká rada zasadala:   31.08., 23.01. 2016 

     21.03., 06.06.2017 
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 Predmetové komisie  

Predmetová komisia je poradný orgán riaditeľa školy, ktorý rieši odborno- metodické 

problémy vyučovania v jednotlivých umeleckých odboroch alebo študijných zameraniach. 

Vedúceho PK vymenúva riaditeľ školy. 

Dychové oddelenie a Hudobná náuka  Ing. arch. Alexandra Klimeková 

Strunové oddelenie                Mária Bodnárová, DiS.art. 

Oddelenie klavír a hlasová výchova, spev  MgA. Michal Stískal 

Skupinové vyučovanie  VO,TO,LDO           Mgr. Oľga Medňanská 

 

Predmetové komisie zasadali  4 -5 krát v školskom roku. 

Poradné orgány sa riadili vlastným plánom činnosti, schváleným pedagogickou radou a 

riaditeľkou školy, ktorý bol zameraný na aktivizáciu výchovno-vzdelávacej práce, výmenu 

teoretických a praktických skúseností, na štúdium odbornej literatúry so zámerom dosiahnuť 

čo najvyššiu kvalitu a efektivitu vyučovania, inovácie a modernizácie vyučovacieho procesu. 

Na svojich zasadnutiach sa PK zaoberali riešením problémov odborno-metodických, 

analyticko –hodnotiacich a organizačných.  

 

 Rada školy 

Rada školy pri ZUŠ je poradný samosprávny orgán, ktorý  plní funkciu verejnej kontroly 

práce vedúcich zamestnancov ZUŠ Stará Turá,  posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 

Vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických pracovníkov v oblasti 

výchovy a vzdelávania. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu. 

 

Martina Miklovičová  - predsedníčka, zástupca rodičov 

Ing. Igor Slezáček   - zástupca zriaďovateľa 

Monika Hluchá   - zástupca zriaďovateľa 

Ing. Ján Zloch    - zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Ľubica Klimáčková  - zástupca zriaďovateľa 

Ing. Martina Závodská  - zástupca rodičov 

Martina Miklovičová   - zástupca rodičov 

Mgr. Jana Vaňová   - zástupca rodičov 
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Boris Kocúrik    - zástupca rodičov 

Mgr. Andrea Borovská   - zástupca pedagogických pracovníkov 

MgA. Michal Stískal   -zástupca pedagogických pracovníkov 

Ing. Andrea Bačová   - zástupca nepedagogických pracovníkov 

 

 Združenie rodičov pri ZUŠ 

 

Rodičovské združenie pri ZUŠ Stará Turá je dobrovoľné občianske združenie rodičov 

žiakov školy, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá 

z týchto vzťahov vyplýva.  

Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania  žiakov, 

pri organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, rieši pripomienky a námety rodičov 

týkajúce sa výchovy, vzťahov a vzdelávania žiakov.  Je finančne nápomocné pri 

zabezpečovaní kultúrnych podujatí školy ako sú súťaže, prehliadky, exkurzie, sústredenia 

žiakov, nákup a oprava učebných pomôcok pre jednotlivé odbory, ladenie hudobných 

nástrojov.  Prostredníctvom rodičovského združenia pri ZUŠ sa veľmi dobre rozvíja 

spolupráca s rodičovskou verejnosťou, spolupodieľa sa pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku 

škole a naopak. Na svojich zasadnutiach  riešilo organizačné a finančné zabezpečenie rôznych 

akcií školy.  

 

Rodičovské združenie pri ZUŠ pracovalo v školskom roku 2016/2017v tomto zložení: 

Ing. Martina Závodská  - predsedníčka 

Emília Sobotková   - tajomníčka 

Miroslava Bezáková   - hospodárka 

Ing. Dagmar Eliášová   - člen kontrolnej komisie 

Mgr.Mária Jankovičová  - člen kontrolnej komisie 

Ing. Zuzana Zbudilová  - člen  

Mgr. Katarína Medňanská  - člen 

Igor Jašák    - člen 

Ľubica Sadloňová   - člen 

Iveta Topolčányová    - člen 

Jana Vaňová    - člen 
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Boris Kocúrik    - člen 

Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ  za  šk. r. 2016/2017 ( príloha č.1) 

 

b.) Údaje o počte žiakov školy 

Oproti začiatku predchádzajúceho šk. roka (340 žiakov), bol na začiatku školského roka 

2016/2017zaznamenaný nárast v počte žiakov ( 350 žiakov). Dá sa konštatovať zvýšený 

záujem o štúdium na našej škole. 

 spolu Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno-

dram. odbor 

Začiatok školského 

roka – stav 

k 15.9.2016 

 

350 

 

112 

 

116 

 

113 

 

9 

Koniec školského 

roka – stav 

k 30.6.2016 

 

327 

 

104 

 

111 

 

103 

 

8 

 

Počet žiakov k 15.9.2016 

 

k 30.6.2017 

Skupinové  vyučovanie                                254 236 

Individuálne vyučovanie                             96 91 

Nadštandardné štúdium                               9 9 

 

Prehľad počtu žiakov v školskom roku 2016/2017 v členení na ročníky v 1. a 2. stupni 

jednotlivých odborov ( údaj uvádzaný vo výkaze o ZUŠ). 

1.stupeň 

základného štúdia 

spolu Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno-

dram. odbor 

Prípravný ročník 30 16 0 14 - 

1. ročník   1. časti 65 22 21 13 9 

2. ročník   1. časti 75 24 31 20 - 

3. ročník   1. časti 29 9 10 10 - 
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4. ročník   1. časti 41 10 15 16 - 

1. ročník   2. časti 34 13 0 21 - 

2. ročník   2 .časti 23 7 9 7 - 

3. ročník   2 .časti 19 5 8 6 - 

4. ročník   2 .časti 12 2 10 - - 

5. ročník   2 .časti 12 - 12 - - 

spolu 340 108 116 107 9 

 

2. stupeň 

základného štúdia 

spolu Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno-

dram.odbor 

1. ročník 1 1  - - 

2. ročník 1 1 - - - 

3. ročník 8 2 - 6 - 

4. ročník  0 - - - 

spolu 10 4 - 6 - 

 

Absolventi primárneho umeleckého vzdelania podľa ISCED 

Odbor spolu Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno- 

dram. odbor 

Počet absolventov 43 11 13 14 - 

 

Absolventi 1. stupňa základného štúdia: 

Odbor spolu Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno- 

dram. odbor 

Počet absolventov 13 1 12 - - 
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Absolventi 2. stupňa základného štúdia: 

Odbor spolu Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno-

dram. odbor 

Počet absolventov - - - - - 

 

c.) Údaje o počte prijatých žiakov do ZUŠ na šk. rok 2017/2018 

V mesiaci marec sme na webových stránkach školy, mesta Stará Turá, v mestskom rozhlase 

a tlači, vyhlásili termín a kritériá prijímacieho konania uskutočneného 05.04.2017, do 

všetkých umeleckých odborov a študijných zameraní Základnej umeleckej školy v Starej 

Turej, do ktorých sa mohli uchádzači prijať. Dôraz sme kládli hlavne na propagáciu 

jednotlivých odborov priamo u detí v predškolskom veku  v spolupráci s MŠ, ktorá prijala 

pozvanie na atraktívny Deň otvorených dverí v ZUŠ, ktorý sa uskutočnil 4.apríla 2017. 

Pedagógovia pútavým spôsobom  priblížili budúcim prváčikom  možnosti rozvoja nadania 

detí, ktoré škola ponúka. Deň otvorených dverí pre verejnosť využili hlavne rodičia na 

stretnutie s pedagógmi, ktorí im  pomohli pri rozhodovaní, ktorým umeleckým  smerom viesť 

svoje dieťa. V rámci DOD sa konal verejný koncert žiakov školy. Nakoľko škola dlhoročne 

zaznamenáva nízky záujem uchádzačov o štúdium literárno-dramatického odboru, zamerali 

sme sa na jeho propagáciu a v mesiaci jún  vyhlásili dodatočné prijímacie konanie do LDO. 

Zhodnotenie: O štúdium na ZUŠ prejavilo záujem až 81 detí, ktoré splnili kritériá 

talentových skúšok. Zaznamenali sme vzrastajúci záujem o štúdium v hudobnom odbore, 

potešujúci nárast záujemcov o štúdium literárno-dramatického odboru a stabilný záujem 

o štúdium výtvarného a tanečného odboru. 

 

Žiaci prijatí do ZUŠ na základe prijímacieho konania uskutočneného 05.04.2017a na základne 

dodatočného prijímacieho konania do LDO, konaných 22.06.2017: 

Odbor spolu Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno-

dram. odbor 

Prijatí žiaci 81 26 12 27 16 

 

d.)Údaje o žiakoch prijatých na stredné a vysoké školy umeleckého  

zamerania 

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní poskytuje ZUŠ umelecké vzdelávanie 

v jednotlivých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a študijných odboroch 
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vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj 

odborne na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.   

V školskom roku 2016/2017 prejavili záujem  a boli úspešne prijatí na študijné odbory 

umeleckého vzdelávania v stredných školách a konzervatóriách žiaci:  

 Monika JANKOVIČOVÁ  -  Cirkevné konzervatórium v Bratislave, študijný odbor 

Spev 

 Vanessa OTÁHALOVÁ -  Stredná umelecká škola Trenčín, študijný odbor, Dizajn 

interiéru 

 Vanessa KVASNICOVÁ  -  Stredná umelecká škola Trenčín, študijný odbor, 

Propagačná   grafika 

 Barbora BURIANOVÁ-  Stredná umelecká škola Trenčín, študijný odbor, Scénická 

kostýmová tvorba 

 

e.) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Kontrola a hodnotenie žiakov ZUŠ v šk. roku 2016/2017  vychádzalo zo všeobecných 

pedagogických a psychologických zásad, rozpracovaných v Metodickom pokyne č. 21/2009-

R na klasifikáciu a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl, vydaného MŠ SR.  

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.  

 

 Stav  klasifikácie žiakov k 23.06.2017:           

Prospeli s vyznamenaním: 291 

Prospeli: 19     

Neprospeli: 0     

Absolvovali: 26    
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 f.) Zoznam učebných odborov a uplatňovaných učebných plánov 

Škola je plnoorganizovaná,  v šk. roku 2016/2017 ponúkala verejnosti vzdelávanie   

v učebných odboroch:       

 

 V hudobnom odbore sa vyučovalo hre na týchto hudobných nástrojoch : 

Hra na klávesové nástroje  ( klavír) 

Hra na strunové nástroje ( husle,  gitara ) 

Hra na plechové dychové nástroje ( trúbka, B-trúbka ) 

Hra na drevené dychové nástroje ( zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, klarinet) 

Bicie nástroje 

Spev, hlasová výchova 

 

 Vo výtvarnom odbore sa vyučovali výtvarné činnosti: 

Kreslenie, maľovanie, grafika, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie, vybrané 

state z dejín umenia. 

 

 V tanečnom odbore sa vyučovali predmety: 

Tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, 

džezový tanec, dejiny tanca. 

 

 V literárno-dramatickom odbore sa vyučovali predmety: 

Dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore. 

Škola organizovala v šk. roku 2016/2017 prípravné štúdium a základné štúdium I. a II. 

stupňa. 

 

Hudobné telesá a zoskupenia školy:  

DFS Turanček  -  umelecký vedúci MgA. Michal Stískal 
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Školský orchester  -  umelecká vedúca  Mária Bodnárová, DiS.art, 

School band  - umelecký vedúci MgA. Michal Stískal 

FREE ZEE Dance  - vedúca tanečného zoskupenia Ivana Chutniaková 

 

 

Učebné plány 

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 4. februára 2015 Štátny vzdelávací program pre základné 

umelecké školy pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0, ktorý je účinný od 1. septembra 2015. Je 

spracovaný ako jeden dokument pre všetky umelecké odbory základnej umeleckej školy a 

zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk. 

Nový ŠVP bol od svojho schválenia formou dodatkov dvakrát upravený. Prvá úprava 

sa uskutočnila k 15. júnu 2015, pod číslom 2015- 6346/29045:3-10A0. Úprava sa týkala 

základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-

vzdelávacieho procesu v ZUŠ, rámcových učebných plánov a všeobecnej časti ŠVP pre ZUŠ.  

Druhá úprava sa uskutočnila k 20. januáru 2016 pod číslom 2016-6346/29045:3- 10A0 a týkala 

sa rámcových učebných plánov. 

Dôležitú časť nového ŠVP pre základné umelecké školy tvoria vzdelávacie štandardy 

v celom rozsahu umeleckých odborov a študijných zameraní, obsahujúce aj očakávané výstupy 

vzdelávania a profily absolventov. Súčasťou nového ŠVP pre základné umelecké školy sú 

záväzné normatívy na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu pre všetky umelecké odbory, ktoré školy majú zabezpečiť v spolupráci 

so zriaďovateľom  a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní. 

Umelecké vzdelávanie v ZUŠ Stará Turá sa začalo podľa nového ŠVP pre základné umelecké 

školy uskutočňovať v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v 

školskom roku 2016/2017 v prípravnom štúdiu, v prvej časti I. stupňa základného štúdia a v 

druhej časti I. stupňa základného štúdia a v prvom ročníku II. stupňa základného štúdia, okrem 

štúdia vo výtvarnom odbore. Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP pre 

základné umelecké školy začnú uplatňovať aj v jednotlivých ročníkoch II. stupňa základného 

štúdia a v štúdiu pre dospelých, sa na tomto stupni štúdia v hudobnom, tanečnom a výtvarnom 

postupovalo podľa Učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré schválilo MŠVVaŠ 

SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004.  

 

 

 

http://www.minedu.sk/
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g.) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy. 

 

Personálne obsadenie školy v školskom roku 2016/2017 

Por.č. Priezvisko Meno Odbor, predmet 

 Pedagogickí zamestnanci 

 

  

01. JUDr. Adamov, PhD. Norbert husle 

02. Bodnárová , DiS. art.              Mária husle, hra v orchestri 

03. Mgr. Borovská Andrea klavír, korepetícia 

04. Brkal, DiS. art.              Martin zobc. flauta, trúbka 

05. Ing. arch. Klimeková, od 

14.04.2017 MD 

Zastupovanie  Monika Klenová, 

DiS.art. 

Alexandra zobc. flauta, priečna flauta, komorná 

hra,  

06. Bc.Kočický Vladimír zobc. flauta, trúbka 

07. Kutlák Marek gitara 

08. Mgr. Lacová Miroslava výtvarný odbor          

09. Ladzianska-Pilátová                           
( RD) 

Zuzana husle 

10. Mgr. Medňanská Katarína literárno-dramatický odbor 

11. Mgr. Medňanská Oľga výtvarný odbor 

12. Chutniaková                     Ivana tanečný odbor 

13. Skoková, od 22.05.2017 MD 

Zastupovanie Katarína Rzavská 

Miroslava tanečný odbor 

14. MgA.. Stískal Michal hlasová výchova, spev 

15. Mgr. Železníková Monika prípravná hudobná výchova, hudobná 

náuka, zobcová flauta 
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 Na dohodu o pracovnej 

činnosti 

  

01. Lacko, DiS.art. Marek saxofón, klarinet, bicie nástroje 

02. Pavlovič Ján klavír, korepetícia 

03. Krátky, DiS.art. Miroslav korepetícia 

 Nepedagogickí zamestnanci 

 

  

01. Ing.  Bačová Andrea ekonómka 

02. Bezáková Miroslava administratívny pracovník 

    03.    Pribiš Ladislav školník 

04. Bačová Eva upratovačka 

05. Danihelová Marika upratovačka 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 

ZUŠ 

bez 

kvalifikačnej 

skúšky 

s I. 

kvalifikačnou 

skúškou 

s II. 

kvalifikačnou 

skúškou 

so 6% 

kreditovým 

príplatkom 

s12% 

kreditovým 

príplatkom 

pedagogickí 

zamestnanci 

15 3 - 1 - 

 

 

Pedagogickí zamestnanci kvalifikovaní nekvalifikovaní 

Hudobný odbor 11 2 

(doplňujú si vzdelanie) 

Výtvarný odbor 2 - 

Tanečný  odbor 1 1 

(  doplňuje si vzdelanie) 

Literárno-dramatický odbor 1 - 
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Spolu 15 3 

 

 

 

h.) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Pedagogickí zamestnanci sa priebežne vzdelávali podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania a plánu osobného rastu  pedagogického zamestnanca na daný školský rok a 

účasťou na odborných školeniach, seminároch, metodických dňoch a samo štúdiom. 

Adaptačné vzdelávanie : ukončené Miroslava Skoková 

Aktualizačné : ukončené vzdelávanie 

Ing. arch. Alexandra Klimeková sa  vzdelávala  podľa plánu osobného rastu pedagogického 

zamestnanca. Dňa 11.05.2017 získala osvedčenie o vykonaní prvej atestácie. 

Funkčné vzdelávanie : prebiehajúce Mgr. Miroslava Lacová, Ing. Alexandra Klimeková. 

 

 

Prehľad školení a vzdelávania pedagogických a nepedagogických pracovníkov v šk. 

roku 2016/2017 

Meno a priezvisko  Dátum Školenie Organizátor, miesto 

konania 

Ing. Andrea Bačová november2016 Účtovné súvzťažnosti a 

účtovná závierka 

RZMOS Trenčín 

Ladislav Pribiš 10.02.2017 Aktualizačná odborná 

príprava kuriča-AOP, v 

zmysle požiadaviek vyhl. 

MPSVaR SR č. 356/2007 

Z.s. a zákona NR SR č. 

124/2006 Z.z. o BOZP v 

znení neskorších §16 

 

JUMA Trenčín s.r.o., Pred 

poľom 1652,Trenčín 

 



15 
 

Miroslava Bezáková 9.03.2017 Ako si nastaviť procesy 

verejného obstarávania 

so zameraním na zákazky 

s nízkou hodnotou 

 

 

Trenčín 

Mgr. Miroslava 

Lacová 

06.04.2017 

07.04.2017 

Snem AZUŠ SR EMU Slovakia", hotel 

DIXON Banská Bystrica 

pozvaní hostia -predstavitelia 

MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, OZPŠ 

aV, poslanci NR SR 

 

Miroslava Bezáková  17.05.2017 Seminár:" Ako úradovať? 

Správa registratúry pre 

školy a školské 

zariadenia" 

Národný ústav celoživotného 

vzdelávania, Tomášikova 4, 

Bratislava 

Miroslava Bezáková 22.06.2017 Seminár: Efektívna 

správa registratúry" 

Asociácia správcov 

registratúry, Hviezdoslavova 

3, Trenčín 

     

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov 

 

Mgr. Miroslava 

Lacová 

 

 

 

Ing. arch. Alexandra 

Klimeková 

27.09.2016 

04.10.2016 

21.10.2016 

24.01.2017 

22.02.2017 

03.04.2017 

26.04.2017 

05.05.2017 

08.06.2017 

15.06.2017 

 

 

 

Profesionalizácia práce 

vedúceho pedagogického 

zamestnanca a vedúceho 

odborného zamestnanca 

 

DP MPC Trenčín, Pod 

Sokolicami 14, 911 01 
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Akreditované a ostatné vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Mgr. Monika 

Železníková 

28.02.2017 Aktualizačné 

vzdelávanie- 

Myšlienkové mapy vo 

výučbe 

ZUŠ Bánovce nad Bebravou 

Mgr. Monika 

Železníková 

09.03.2017 Aktualizačné 

vzdelávanie- 

Digitalizácia učebných 

materiálov 

ZUŠ Bánovce nad Bebravou 

Mgr. Monika 

Železníková 

27.03.2017 Prípravné atestačné 

vzdelávanie 

RP MPC Bratislava, 

Ševčenkova 11, Bratislava 

Mgr. Monika 

Železníková 

11.04.2017 Prípravné atestačné 

vzdelávanie 

RP MPC Bratislava, 

Ševčenkova 11, Bratislava 

Mgr. Oľga 

Medňanská 

25. - 26.4. 

2017 

Dvojdňové školenie pre 

predsedov ZO, riadiacich 

pracovníkov, riaditeľov - 

členov ZO a členov 

výboru Rady ZOOZ 

PŠaV 

Domov speváckeho zboru 

slovenských učiteľov 

Trenčianske Teplice 

Mgr. Monika 

Železníková 

05.05.2017 Prípravné atestačné 

vzdelávanie 

RP MPC Bratislava, 

Ševčenkova 11, Bratislava 

Mgr. Monika 

Železníková 

24.05.2017 Prípravné atestačné 

vzdelávanie 

RP MPC Bratislava, 

Ševčenkova 11, Bratislava 

Mgr. Monika 

Železníková 

20.06.2017 Ukončenie a odovzdanie 

záverečnej práce 

prípravného atestačného 

vzdelávania 

RP MPC Bratislava, 

Ševčenkova 11, Bratislava 

 

Veľmi pozitívne možno hodnotiť prácu nepedagogických zamestnancov školy, ktorí často nad 

rámec svojich pracovných povinností vychádzali v ústrety vedeniu školy pri zabezpečení 

hospodársko-správneho, materiálno-technického a ekonomickému chodu ZUŠ. Rovnako tak 

ich záujem o ďalšie vzdelávanie a neustály profesijný rast na svojom úseku práce. 
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i.) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Základná umelecká škola v Starej Turej v školskom roku 2016/2017 prezentovala svoje 

výsledky výchovno- vzdelávacieho procesu na 84 akciách školy. 

 

 

 
 

  Dátum Zapojené 

odbory 
Názov podujatia, súťaže Organizátor, miesto 

konania 

september       

25.09.2016 VO Tvorivé dielne VO na 5. ročníku 

benefičného podujatia Dúha v srdci a 

slávnostné odovzdávanie obrazu 

žiakmi VO 

Centrum sociálnych služieb v 

Novom Meste nad Váhom v 

spolupráci s Občianskym 

združením Milan Štefánik a 

Občianskym združením Život 

s dúhou v srdci pre deti a osoby 

s mentálnym postihnutím z 

Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

október       

12.10.2016 VO Stroj času- zaslanie prác na 

celoslovenskú výtvarnú súťaž  

Centrum  vedecko- 

technických informácií SR, 

Bratislava 

12.10.2016 VO 47. TH INTERNATIONAL 

CHILDREN´S ART EXHIBITION  

2016, Japonsko- zaslanie prác 

Pentel, Osaka, Japonsko 

21.10.2016 VO Tvorivé keramické dielne VO na 

Kopaničárskom jarmeku 

Mesto Stará Turá, DK 

Javorina 

21.10.2016 HO 

TO 

Vystúpenie DFS Turanček na 

Kopaničárskom jarmeku 

Mesto Stará Turá, Kaviareň 

DK Javorina 

22.10.2016 TO Účasť tanečného odboru na8.ročníku 

celoslovenskej tanečno-súťažnej 

prehliadky MY DANCE, Myjava 

Kultúrny Dom Samka 

Dudíka, Myjava 

29.10.2016 VO 1. ročník regionálnej výtvarnej súťaže 

detskej výtvarnej tvorby   "Výtvarná 

Myjava" na tému Myjava a jej 

zaujímavosti- zaslanie prác 

Slovenské národné múzeum, 

Múzeum Slovenských 

národných rád, Myjava 

31.10.2016 HO Vystúpenie pedagógov pri krste 

knihy Gustáva Rumánka 

DK Javorina 

november       
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05.11.2016 TO Tanečný workshop s lektorkou 

Aron Mitu, tanečného štýlu 

dancehall 

ZUŠ Stará Turá, telocvičňa 

07.11.2016 VO Inštalácia výstavy na tému "Jeseň" 

v kaviarni Cooltura 

Kaviareň Cooltura, Stará 

Turá 

14.11.2016 VO Prevzatie ocenenia od  ministra 

školstva k príležitosti Dňa 

študentstva- Pamätný list sv. 

Gorazda 

Aula Ekonomickej 

univerzity v Bratislave 

15.11.2016  Vystúpenie DFS Turanček pre 

dôchodcov v Starej Turej 

Mesto Stará Turá, MsÚ 

16.11.2016  Vystúpenie DFS Turanček pri 

príležitosti zlatých svadieb 

Mesto Stará Turá, MsÚ 

22.11.2016 HO Sláčikové popoludnie Márie 

Bodnárovej, DiS.art. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

23.11.2016 HO Čarovná flauta, Nižná-účasť žiakov 

na celoslovenskej súťaži v hre na 

dychové nástroje 

ZUŠ Nižná 

24.11.2016 

25.11.2016 

HO Sústredenie DFS Turanček 

v rekreačnom stredisku Dubník 

Nadácia ŽIVOT, Rodičovská 

rada pri ZUŠ Stará Turá 

29.11.2016 HO Triedna besiedka dychového 

oddelenia- žiaci z triedy Bc. 

Vladimíra Kočického, Martina 

Brkala, DiS.art. a Mareka Lacka, 

DiS.art. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

december       

02.12.2016 HO 

TO 

VO 

LDO 

Výchovný koncert pre žiakov 1. 

stupňa ZŠ 

ZUŠ Stará Turá, ZŠ Stará 

Turá 

02.12.2016 HO 

TO 

VO 

LDO 

Výchovný koncert pre žiakov 2. 

stupňa ZŠ 

ZUŠ Stará Turá, ZŠ Stará 

Turá 

02.12.2016 VO Oceňovanie víťazov medzinárodnej Humanitárna organizácia Na 

vlastných nohách- Fakultná 
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výtvarnej súťaže "Veda, ktorá lieči" nemocnica Plzeň, Európske 

centrum Excelence NTIS 

Plzeň 

04.12.2016 HO 

TO 

VO 

LDO 

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT 

pre verejnosť 

Nadácia ŽIVOT a ZUŠ 

v spolupráci s ZŠ, MŠ a DK 

Javorina 

06.12.2016 HO Triedna besiedka dychového 

oddelenia- žiaci z triedy Ing.arch. 

Alexandry Klimekovej 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála ZUŠ 

09.12.2016 HO Vystúpenie DSF Turanček pre MsÚ 

Stará Turá 

MsÚ Stará Turá 

10.12.2016 HO Vystúpenie DSF Turanček pri 

príležitosti konania Vianočného trhu 

DK Javorina, Mesto Stará 

Turá 

13.12.2016 VO Vernisáž a odovzdávanie cien 1. 

ročníka regionálnej súťaže detskej 

výtvarnej tvorby   "Výtvarná 

Myjava" 

Múzeum SNR, Myjava 

13.12.2016 HO Vianočný koncert ZUŠ Stará Turá, Tolerančný 

evanjelický kostol, Stará 

Turá 

20.12.2016 HO Triedna besiedka speváckeho 

oddelenia- žiaci z triedy MgA. 

Michala Stískala 

koncertná sála ZUŠ 

január       

12.01.2017 VO Projekt "Vyber si svoje povolanie"- 

DOD SUŠ Trenčín, Galéria M.A. 

Bazovského 

Nadácia ŽIVOT, Rodičovská 

rada pri ZUŠ Stará Turá, 

SUŠ Trenčín 

14.01.2017 TO Pohybom pre Sabinku- tanečný 

benefičný maratón  

ZUŠ Stará Turá, ADELI 

nadácia 

17.01.2017 VO Vyhodnotenie celoslovenskej 

výtvarnej súťaže "TV JOJ očami 

divákov." 

Nadácia TV JOJ Bratislava 
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18.01.2017 VO Vernisáž výstavy a odovzdávanie 

cien súťaže Aká bude Európa 2017? 

Europe Direct Senica, MsÚ 

Senica 

19.01.2017 HO Organový triedny koncert žiakov z 

triedy Mgr. Andrey Borovskej 

 

ZUŠ Stará Turá, Evanjelický 

kostol, Myjava 

26.01.2017 HO Triedna besiedka strunového 

oddelenia- žiaci z triedy Mareka 

Kutláka 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála ZUŠ 

28.01.2017 TO Vystúpenie žiakov tanečného odboru 

na Plese futbalistov 

SOŠ Stará Turá 

február       

15.02.2017 VO Vesmír očami detí- výtvarná súťaž, 

zaslanie prác 

Trenčianske osvetové 

stredisko 

15.02.2017 VO Zaslanie prác na 19.ročník 

medzinárodnej detskej umeleckej 

súťaže „Nova Zagora 2017“ v 

Bulharsku 

NOVA ZAGORA association 

and DUGA Art Studio 

15.02.2017 HO Prezentácia hudobných nástrojov 

koncert pre deti MŠ Stará Turá 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála ZUŠ 

marec       

14.03.2017 HO Koncert pedagógov ZUŠ ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála ZUŠ 

16.03.2017 LDO Triedna besiedka LDO žiakov 

z triedy Mgr. Kataríny Medňanskej 

ZUŠ Stará Turá, trieda 

Literárno - dramatického 

odboru  

24.03.2017 HO Deň učiteľov- vystúpenie pedagógov 

hudobného odboru pri príležitosti 

Dňa učiteľov 

Mesto Stará Turá, hotel Lipa 

30.03.2017 HO Triedna besiedka- žiaci z triedy 

Ing.arch. Alexandry Klimekovej 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála ZUŠ 

31.03.2017 HO Vystúpenie DSF Turanček pri 

príležitosti  Dňa učiteľov 

Reštaurácia Salamander 

apríl       
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04.04.2017 HO 

VO 

TO 

LDO 

Deň otvorených dverí ZUŠ Stará 

Turá 

ZUŠ Stará Turá 

04.04.2017 HO 

 
Verejný koncert žiakov hudobného 

odboru 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála ZUŠ 

05.04.2017 HO 

VO 

TO 

LDO 

Prijímacie skúšky do ZUŠ Stará 

Turá 

ZUŠ Stará Turá 

07.04.2017 HO Účasť žiakov z triedy Márie 

Bodnárovej, DiS.art. na17. ročníku 

celoslovenskej interpretačnej 

husľovej súťaže žiakov ZUŠ 

Schneiderova Trnava 2017 

ZUŠ Trnava 

07.04.2017 HO 

TO 
Vítanie jari a vynášanie Moreny- 

folklórne pásmo DFS Turanček 

Námestie Stará Turá 

07.04.2017 HO Triedna besiedka- žiaci z triedy 

Mgr. Andrey Borovskej 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála ZUŠ 

11.04.2017 HO Triedna besiedka klavírneho 

oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála ZUŠ 

21.04.2017 VO Folklórne tradície môjho kraja na 

Slovensku , zaslanie prác na 

celoslovenskú výtvarnú súťaž 

VI. Európsky festival 

umeleckého školstva a 11. 

Európsky deň rodičov a škôl 

Slovenská rada rodičovských 

združení Poprad, ZUŠ 

Michala Vileca, Bardejov 

22.04.2017 TO BEAT FORUM GBELY, účasť na 

17. ročníku prehliadky moderného 

a scénického tanca  

ZUŠ Gbely 

23. 04.2017 VO Vernisáž a slávnostné odovzdanie 

cien a diplomov "Ukáž svoj talent" 

na počesť Ladislava Medňanského 

Trenčiansky hrad, Barborin 

palác 

25.04.2017 HO Students Meet Professionals 

Klavírny maratón, seminár 

a tvorivé dielne „Skladačky“ 

Cirkevné konzervatórium 

Bratislava 

26.04.2017 HO Účasť žiakov na krajskej speváckej 

súťaži Pieseň Lýdie Fajtovej 

ZUŠ Karola Pádivého, 

Trenčín 

30.04.2017 HO Stavanie mája - vystúpenie DFS 

Turanček 

Mesto Stará Turá, 

Námestie Stará Turá 



22 
 

máj      

06.05.2017 HO 

TO 

Podjavorinské folklórne slávnosti - 

vystúpenie DFS Turanček 

Obec Lubina, mesto Stará 

Turá v spolupráci s 

Trenčianskym osvetovým 

strediskom v Trenčíne, 

Lubina - amfiteáter na vrchu 

Roh 

10.05.2017 VO Výtvarná súťaž "Senecká dúha" 

12. ročník, zaslanie prác 

Súkromná základná 

umelecká škola v Senci, 

Malokarpatské osvetové 

stredisko v Modre 

13.05.2017 TO 10.ročník tanečnej súťaže Saltare 

Orbis  Malacky, účasť žiakov v 

súťaži 

 

Akadémia pohybu a tanca 

Saltatrix Športová hala 

Malina 

14.05.2017 HO 

     TO 

Deň matiek, kultúrny program v DK 

Javorina 

ZUŠ Stará Turá Materská 

škola Základná škola, DK 

Javorina Stará Turá 

16.05.2017 HO Sláčikové popoludnie- triedna 

besiedka žiakov z triedy Márie 

Bodnárovej, DiS.art. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála ZUŠ 

23.05.2017 HO Triedna besiedka dychového 

oddelenia – žiaci z triedy 

Bc.Vladimíra Kočického a Martina 

Brkala, Dis.art. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

25.05.2017 HO Triedna besiedka dychového 

oddelenia – žiaci z triedy 

Mgr.Moniky Železníkovej 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

26.05.2017 TO FREE-ZEE PLAYBACK Show 
vnútroškolská súťaž  pre žiakov 

tanečného odboru 

Telocvičňa ZUŠ Stará Turá 

29.05.2017 LDO Nová scénička - Zahrajme sa na 

divadlo, workshop 

Nová scéna Bratislava 

Projekt Nadácie ŽIVOT a 

ZUŠ Stará Turá                                                                   

30.05.2017 HO 

Otvorená hodina s deťmi MŠ 

Učebňa PHV a HN ZUŠ 

Stará Turá 

30.05.2017 HO Vystúpenie DFS Turanček pri 

príležitosti návštevy prezidenta 

Slovenskej republiky Andreja 

Kisku 

Mestský úrad Stará Turá  

jún      

06.06.2017 HO Zlaté svadby, vystúpenie DFS 

Turanček 

Mestský úrad Stará Turá  

07.06.2017 HO Naši jubilanti, vystúpenie DFS 

Turanček 

Mestský úrad Stará Turá  

09.06.2017 TO 

HO 

Staroturiansky jarmok, 26. ročník, 

Vystúpenie DFS Turanček a žiakov 

tanečného odboru  

Mesto Stará Turá Námestie 

Stará Turá 
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10.06.2017 VO Slávnostné odovzdanie cien 14. 

ročníka literárno-výtvarnej súťaže 

"Naši národní buditelia Ľudovít 

Štúr a José Martí" 

 

Veľvyslanectvo Kubánskej 

republiky v SR a Spoločnosť 

priateľov Kuby na Slovensku 

RTVS Bratislava  

13.06.2017 HO Absolventský koncert, rozlúčka s 

absolventmi 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála ZUŠ 

13.06.2017 VO Návrh plagátu VI. ročníka 

Benefičného podujatia Dúha v 

srdci - pre osoby s mentálnym a 

zdravotným postihnutím  - zaslanie 

prác 

Občianske združenie Milan 

Štefánik           Centrum 

sociálnych služieb Nové 

Mesto nad Váhom a 

Občianske združenie Život s 

Dúhou v srdci 

20.06.2017 HO Koncert sláčikového komorného 

orchestra a jeho hostí  

Evanjelický kostol  Stará 

Turá 

22.06.2017 HO 

Klavírne jazzové popoludnie 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

16.06.2017 HO III. ročník medzinárodného 

výtvarného sympózia, vystúpenie 

pedagógov školy 

Pod záštitou primátorky 

Starej Turej Ing.Anny 

Halinárovej, Hotel Lipa 

Stará Turá 

22.06.2017 VO Vernisáž a oceňovanie prác 

výtvarnej súťaže Ideme na 

dovolenku 

 

Pri príležitosti 30.výročia 

programu ERASMUS, 

Informačné centrum 

EUROPE DIRECT Senica 

24.06.2017 LDO Kruh pre deti- divadelné 

predstavenie žiakov LDO na 3. 

ročníku festivalu Divné veci 

Monika Haasová,Fond na 

podporu umenia 

26.06.2017 VO Výstava výtvarných prác v 

kaviarni Cooltura 

Kaviareň Cooltura Stará 

Turá 

26.06.2017 VO Absolventská výstava  prác žiakov 

výtvarného odboru  

DK Javorina Stará Turá 

29.06.2017 VO Zaslanie prác do medzinárodnej 

literárno-výtvarnej súťaže s témou 

"Medicína v histórii" 

Hnutie Na vlastních nohou 

Stonožka Západočeská 

univerzita - Fakulta 

aplikovaných věd Fakultní 

nemocnice Plzeň 

27.06.2017 TO FREE-ZEE show, tanečný program 

pre  žiakov  I. stupňa ZŠ 

ZUŠ Stará Turá,DK Javorina 

27.06.2017 TO FREE-ZEE show, tanečný program 

pre  žiakov  II. stupňa ZŠ 

ZUŠ Stará Turá,DK Javorina 

27.06.2017 TO FREE-ZEE show pre verejnosť ZUŠ Stará Turá,DK Javorina 

11.08.2017 TO Remeslá našich predkov, školička 

tanca 

DK Javorina 
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Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných  a celoslovenských súťaží výtvarného 

odboru- pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

Bratislava 

Pamätný list sv. Gorazda 

Za úspešnú reprezentáciu SR 

a získanie najvyšších ocenení 

na prestížnych 

medzinárodných súťažiach 

vo výtvarnom umení. 

Katarína Benianová 

The 46 Th International 

children´s art exhibition, 

Japonsko 

 

BRONZE AWARD 

 

 

Sophia Scharbertová 

Věda, která léčí- 

medzinárodná výtvarná súťaž 

Praha 

 

Cena Katarína Pernišová 

Výtvarná Myjava, Múzeum 

SNR, Myjava 
Diplom v III. súťažnej 

kategórii 

Kristína Hrubá  

Diplom II. súťažnej 

kategórii 

Zuzana Naďová 

Aká bude Európa 2017? 

Europe Direct Senica 

 

Ocenená práca v kategórii 

2. stupeň ZŠ 

Sophia Scharbertová 

Ocenená práca v kategórii 

1. stupeň ZŠ 

Alexandra Čierniková 

Ocenená práca v kategórii 

1. stupeň ZŠ 

Daniel Kadlec 

Ocenená práca v kategórii 

2. stupeň ZŠ 

Miriam Kozempelová 

Ocenená práca v kategórii 

2. stupeň ZŠ 

Simona Makarová 

 „Naši národní buditelia 

Ľudovít Štúr a José Martí“, 

Veľvyslanectvo Kuby 

,Bratislava 

 

 

1.miesto v II. kategórii Zuzana Naďová 
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 „Ideme na dovolenku“ 

Europe Direct Senica 

Ocenená práca v kategórii 

ZUŠ 

Tomáš Vandlík 

Ocenená práca v kategórii 

ZUŠ 

Kristína Hrubá 

"TV JOJ očami 

divákov."Nadácia TV JOJ 

Bratislava 

Ocenená práca Zuzana Naďová 

 

 

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného 

odboru- pedagóg: Mgr. Oľga Medňanská 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

Výtvarná súťaž ,“ 19.Th 

International youth art 

exhibition Nova Zagora 

 

ZagoraZagora“,Bulharsko 

Ocenenie Sára Alušicová 

Ocenenie Dominika Hankócyová 

The 46 Th International 

children´s art exhibition, 

Japonsko 

 

(250 000 prác, 52 krajín 

sveta) 

SILVER AWARD Michaela Idesová 

 

Věda, která léčí- 

medzinárodná výtvarná súťaž 

Praha 

Cena Vanessa Kvasnicová 

Čestné uznanie Lucia Mocková 

Výtvarná Myjava 

Múzeum SNR, Myjava 

Diplom II. súťažnej 

kategórii 

Eva Bezáková 

„Ukáž svoj talent“ na 

počesť Ladislava 

Medňanského 

1.miesto v 2. kategórii Tamara Hošťáková 

Špeciálna cena poroty pre 

najmladšiu účastníčku súťaže 

Michaela Idesová 

 

 

Literárno-výtvarná súťaž 

„Naši národní buditelia 

Ľudovít Štúr a José Marti“ 
Veľvyslanectvo Kuby, 

Bratislav 

 

Ocenená práca 

II.kat.3.miesto 

 

Veronika Schindlerová 

Ocenená práca I. kat.     

Cena veľvyslanectva 

Alex Baláž 
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Ocenená práca 

I.kat.2.miesto 

Svetlana Idesová 

Ocenená práca              

I.kat. 3.miesto 

Karolína Kondllová 

Ocenená práca I.kat.     

Cena predstavenstva 

Melánia Pašeková 

Ocenená práca II. kat.    

Cena veľvyslanectva 

Monika Havrilová 

 

Účasť na súťažiach, výsledky tanečného odboru 

- pedagóg: Ivana Chutniaková 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

My Dance, Myjava 1. miesto open choreografie deti 1: 

choreografia LOLLIPOP 

1. miesto malé choreografie B deti 2: 

choreografia TRIO 

3. miesto open deti 2: choreografia 

FREEDOM 

3. miesto show dance deti 2: choreografia 

Milý denníček 

BEAT FORUM GBELY 1. miesto Choreografia Lollipopp- Open 

dance, Deti 1 

1. miesto Choreografia Freedom- Open 

dance, Deti 2 

2. miesto Choreografia As we enter- Hip- 

Hop- Mládež 

SALTARE ORBIS 

10.ročník tanečnej súťaže, 

Malacky 

 

1.miesto deti 1 Open choreografia: Lollipop                    

1.miesto  deti 2 Open choreografia Freedom 
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Špeciálna cena poroty Hip-hop kategória mládež As we 

enter     

Cena poroty deti 2 Show dance Circus 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky tanečného odboru 

- pedagóg: Miroslava Skoková 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

BEAT FORUM GBELY 3. miesto Choreografia Circus- Show dance, 

Deti 2 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky hudobného odboru 

- pedagóg: Ing. arch. Alexandra Klimeková 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

Čarovná flauta, Nižná Čestné uznanie Hana Železníková 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky hudobného odboru 

- pedagóg: Mária Bodnárová, DiS.art. 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

Schneiderova Trnava Bronzové pásmo v 1 

kategórii v sólovej hre na 

husliach 

Oliver Báleš 

Schneiderova Trnava Bronzové pásmo v 2 

kategórii v sólovej hre na 

husliach 

Filip Kocúrik a Hannah 

Gajdošíková 

Schneiderova Trnava Bronzové pásmo v 2 

kategórii v komornej hre 

Tereza Gregorová 
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Účasť na súťažiach, výsledky hudobného odboru 

- pedagóg: MgA. Michal Stískal 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

15. ročník speváckej súťaže 

"Pieseň Lýdie Fajtovej" 

 

1.miesto v kategórii B Zuzana Fecková 

2.miesto v kategórii F DFS Turanček 

 

V školskom roku 2016/2017 získali žiaci ZUŠ Stará Turá 53 ocenení, z toho 7  

medzinárodných – vo výtvarnom odbore. 

 

 

Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov ZUŠ: 

 

 Martin Brkal, DiS.art.- Ocenenie primátorky Mesta Stará Turá ku Dňu učiteľov- za 

vzornú prácu v prospech staroturianskych detí a za aktívnu tvorbu dobrého mena školy 

 Mária Bodnárová, Dis art. – Diplom za prípravu žiakov husľovej hre a komornej hre, 

Schneiderova Trnava 

 

Mimoriadne ocenenia žiakov ZUŠ: 

 

 Karolína Benianová, 3.ročník 1.časti I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru 

Pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo Pamätný 

list sv. Gorazda Karolíne Benianovej za úspešnú reprezentáciu SR a získanie 

najvyšších ocenení na prestížnych medzinárodných súťažiach vo výtvarnom umení.  

 

 Zuzana Fecková, 4.ročník 1.časti I. stupňa základného štúdia hudobného odboru 

Pedagóg: MgA. Michal Stískal 

 

Primátorka Mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová, k príležitosti ukončenia školského 

roka ocenila za vzornú reprezentáciu mesta Stará Turá a výborné výsledky dosiahnuté 

v súťažiach spevu, Zuzanu Feckovú. 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

Súbory a zoskupenia školy: 

 

Jednou z veľkých konkurenčných výhod školy a zároveň jednou z foriem 

zviditeľnenia a odlíšenia sa od iných základných umeleckých škôl v okolí, je atraktívna 

ponuka súborov a zoskupení školy.  

ZUŠ Stará Turá dáva žiakom možnosť pôsobenia: 

 

 DFS TURANČEK 

Ľudová hudba Turanček má v ZUŠ Stará Turá dlhoročnú tradíciu. Jej repertoár sa 

opiera o podjavorinský región.  Jeho minulí i súčasní sólisti sú držiteľmi významných ocenení 

(víťaz celoštátnej speváckej súťaže Petra Dvorského - Slávik Slovenska, víťazka krajskej 

speváckej súťaže Pieseň Lýdie Fajtovej). Bývalí členovia ľudovej hudby v súčasnosti pôsobia 

ako profesionálni hudobníci a koncertní majstri ( SĽUK, Nord – Rogaland 

Symfoniorkester v Haugesunde ).V septembri 2015 sa podarilo k hudobnej a speváckej zložke 

pripojiť tanečnú zložku, čím vznikol detský folklórny súbor. V školskom roku 2016/2017 

DFS absolvoval spoločné vystúpenia na akciách Mesta Stará Turá a  DK Javorina. Vystúpil i 

pred MsÚ pri príležitosti návštevy prezidenta Andreja Kisku v Starej Turej. Veľkú kladnú 

odozvu u verejnosti zaznamenalo vystúpenie na Podjavorinských folklórnych slávnostiach 

pod vrchom Roh. 

 

 FREE-ZEE Dance  

Tanečná skupina  FREE-ZEE Dance sa venuje  modernému tancu. V priebehu roka 

majú možnosť jej členovia  absolvovať   tanečné sústredenia s tými najlepšími lektormi tanca 

v SR. Často náročné a originálne choreografie získavajú popredné umiestnenia v 

celoslovenských  súťažiach, kde doteraz získali viac ako 80 ocenení. Žiačka Sofia Kováčová 

vyhrala v roku 2016 európsku súťaž, výsledkom ktorej bolo účinkovanie v Purpousetour 

Justina Biebera v Prahe. Okrem súťažných choreografií sa tanečná skupina zameriava i na 

choreografie, ktoré prezentovala v šk. roku 2016/2017 na rôznych spoločenských a kultúrnych  

podujatiach. Veľkej návštevnosti verejnosti sa tešila vnútro školská tanečná súťaž Free Zee 

Playbeck  a v závere školského roka tanečná FREE-ZEE SHOW v DK Javorina. 
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 ŠKOLSKÝ ORCHESTER 

Školský orchester tvoria žiaci z tried sláčikového, strunového, dychového a klavírneho 

oddelenia. Zameriava  sa nielen na klasickú hudbu  starých majstrov 17. a 18. storočia, ale 

i na hudbu komponovanú v dvadsiatom storočí, ľudovú hudbu, štylizovanú ľudovú hudbu, 

modernú hudbu džezovú a cirkevnú hudbu. Dvaja hráči školského orchestra, sa ešte počas 

štúdia na našej škole, stali členmi Malého komorného orchestra pri MsKS Nové Mesto nad 

Váhom. Školský orchester priniesol poslucháčom, v šk. roku 2016/2017 krásny umelecký 

zážitok na dvoch veľkých koncertoch konaných v evanjelickom kostole a na verejných 

koncertoch v priestoroch školy. 

 

 SCHOOL Band 

Školská kapela „SCHOOL Band“, je najmladším zoskupením, vznikla v roku 2016. 

Jej členmi sú žiaci vyšších ročníkov. Žánrové zameranie kapely je veľmi pestré. Hrá skladby 

popové, rockové, ale aj muzikálové. Vokálnu zložku kapely zabezpečujú žiaci speváckeho 

oddelenia. V školskom roku 2016/2017 obohatili svojim vystúpením Benefičný koncert 

Nadácie ŽIVOT, koncert k príležitosti Dňa matiek a vystúpenia v koncertnej sále školy. 

 

 

Mediálne a iné zviditeľnenie školy: 

 www.zusstaratura.sk, 

 www.staratura.sk, 

 regionálna tlač, 

 mestský rozhlas, 

 reklamné plagáty, prospekty a pozvánky k jednotlivým podujatiam, 

 reklamné predmety - tričká, hrnčeky pre Mesto Stará Turá, 

 plagát pre benefičné podujatie  Dúha v srdci, 

 vianočné pozdravy pre MsÚ, 

 pozvánky na sociálnych sieťach, 

 CD záznam z verejných vystúpení v kostole, DK Javorina, z koncertov v škole atď. 

 fotografický materiál z akcií. 

 

 

 

http://www.zusstaratura.sk/
http://www.staratura.sk/
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j.) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Poskytovateľ:     Nadácia ŽIVOT Stará Turá 

Prijímateľ:     Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá- Hudobný odbor 

Zrealizovaný projekt: Sústredenie DFS Turanček v rekreačnom zariadení Javorinka- Dubník 

 

Poskytovateľ:    Nadácia ŽIVOT Stará Turá 

Prijímateľ:    Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá - Výtvarný odbor 

Zrealizovaný projekt: Vyber si svoje povolanie, účasť na DOD SUŠ Trenčín a návšteva  

Galérie M.A.Bazovského 

 

Poskytovateľ:    Raiffeisen banka 

Prijímateľ:    ZUŠ Stará Turá  

Zrealizovaný projekt: Gesto pre mesto- Oprava historických vežových hodín na budoveZUŠ 

Stará Turá 

 

Poskytovateľ:      Raiffeisen banka  

Prijímateľ:      Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá 

Zrealizovaný projekt:  Gesto pre mesto- Baletizol pod šikovné nôžky tanečníkov,   

                                       zabezpečenie tanečnej podlahy 

 

Poskytovateľ:       Nadácia Život Stará Turá 

Prijímateľ:      Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá – Literárno-dramatický odbor 

Zrealizovaný projekt:  Nová scénička  - zahrajme si divadlo, workshop s hercami Novej 

Scény Bratislava 

 

Poskytovateľ:       Nadácia Poštovej banky 

Prijímateľ:      Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá 

Nepodporený projekt:  Nápad pre folklór, Podprogram – „UKÁŽ SA“ – Hudobný a tanečný 

odbor 
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Projekty, do ktorých sa ZUŠ Stará Turá zapája dlhodobo: 

 

Umením k humanite a k pomoci tým, ktorí to potrebujú. 

Jedným zo zameraní ZUŠ v Starej Turej školy je výchova umením k humanite a 

k pomoci tým, ktorí to potrebujú.  Ani žiaci a pedagógovia ZUŠ v Starej Turej neboli 

ľahostajní k svojmu okoliu. Svojim kultúrnym programom - hudobnými, speváckymi, 

tanečnými, divadelnými vystúpeniami, či tvorivými dielňami, výtvarnými prácami, obohatili  

v školskom roku 2016/2017 tieto projekty: 

 Benefičný koncert Nadácie Život, ktorá vznikla v Starej Turej v roku 1996, jej 

poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života ľudí mesta Stará Turá a vytvárať 

priestor, kde sa práca a schopnosti jedných, stretávajú s finančnou pomocou druhých, 

 Dúha v srdci, benefičné podujatie venované osobám s mentálnym a telesným 

zdravotným postihnutím z Trenčianskeho kraja, 

 Otvorená náruč, podujatie pre deti a mládež s ZŤP Podjavorinského kraja, 

 Pohybom pre Sabinku, tanečno-pohybový maratón, venovaný Sabinke Fajnorovej, 

trpiacej ochorením hypotóniou, za účelom podpory jej liečby, 

 Na vlastných nohách, humanitárna organizácia Deti s láskou, deti za mier, Nórsko 

(www.stonozka.org), 

Svojimi  výtvarnými  prácami ju aktívne podporujú pod vedením  Mgr. Miroslavy 

Lacovej od roku 1993. Jej zakladateľkou je Češka, žijúca v Nórsku p. Běla Gran 

Jensen. Symbolom hnutia je stonožka, ktorá predstavuje tisíce detí a stovky učiteľov 

v Čechách, Slovensku, Nórsku, Poľsku v Kanade..., spolupracujúcich s hnutím. Deti maľujú 

hlavne vianočné pozdravy a ich predajom získava organizácia finančné prostriedky, ktoré sú 

použité pre tie menej šťastné, choré a vojnou postihnuté  deti. V školskom roku 2016/2017 sa 

žiaci výtvarného odboru pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej a Mgr. Oľgy Medňanskej  

úspešne zapojili do medzinárodného projektu „ Věda která léčí“, kde získali popredné 

ocenenia. 

Umením k tradíciám predkov 

Základná umelecká škola v Starej Turej je „srdcom“ regiónu, v ktorom vystupuje do 

popredia čoraz väčšia potreba a angažovanosť zachovať dedičstvo našich predkov  s jeho 

jedinečnými znakmi a zvláštnosťami, ktoré charakterizujú nie len každý región, ale každú 

krajinu. 

Všetky odbory a súbory školy – Folklórny súbor Turanček, tanečná skupina FREE 

ZEE Dance a  školský orchester sa počas celého roka spolupodieľali na kultúrnych akciách  

Mesta Stará Turá a Domu kultúry Javorina, ktoré majú dlhoročnú pevnú tradíciu: 

 Kopaničársky jarmek 

 Vianočný trh 

http://www.stonozka.org/
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 Benefičný koncert  Nadácie ŽIVOT 

 Vítanie jari a vynášanie Moreny 

 Stavanie mája, 

 Deň matiek 

 Staroturiansky jarmok 

 Remeslá našich predkov 

Zoznam darov v školskom roku 2016/2017 ( príloha č.2) 

 

k.) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou. 

V ZUŠ Stará Turá  nebola v školskom roku 2016/2017 vykonaná Štátna školská inšpekcia. 

 

l.) Údaje o priestorových a materiálno –  technických podmienkach školy. 

Základná umelecká škola Stará Turá sídli v budove mesta, na ulici SNP 293/31. Je 

umiestnená v centre mesta, v blízkosti autobusových zastávok, čím je dostupná  i  deťom 

z okolitých obcí. Má prepojený dvor s priľahlým areálom  prvého stupňa základnej školy, čo 

zvyšuje bezpečnosť presunu detí zo ZŠ do ZUŠ. Budova prešla v rokoch 2010- 2012 rozsiahlou 

rekonštrukciou a modernizáciou, na ktorú boli použité financie  Štrukturálnych fondov 

Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov Mesta Stará Turá.  

V mesiaci september 2015 prebehlo, na základe  pridelenej finančnej dotácie na 

kapitálové výdavky, napojenie zvodov dažďovej vody do jestvujúcej kanalizácie mesta. Ďalšou 

prioritou bolo vytvorenie malej oddychovej zóny, skrášlenie verejného priestranstva – priestoru 

pred budovou Základnej umeleckej školy tak, aby sa dotvoril celkový ráz budovy. Bolo 

odstránené staré oplotenie záhradiek, zrekonštruovaný oporný múrik a upravené zelené plochy 

medzi budovou a oplotením. Do projektových prác sa zapojila nielen Základná umelecká škola 

Stará Turá,  ale aj ďalšie organizácie, firmy a dobrovoľníci. Projekt finančne podporila Nadácia 

Pontis a Mesto Stará Turá na základe pridelenej finančnej dotácie na kapitálové výdavky. V  

roku 2016 sme sčasti doplnili výsadbu v zelených plochách. Vďaka iniciatíve vedenia ZUŠ, 

školského úradu a podpore verejnosti bol úspešne zrealizovaný projekt Gesto pre mesto, na 

obnovu historických vežových hodín na budove ŽUŠ. Poďakovanie patrí Technický službám, 

ktoré skrášlili priestranstvo pred budovou školy spevnenými plochami a zrekonštruovaným 

chodníkom. V  spolupráci s  ZUŠ zrekonštruovali i studňu pred školou.   

Materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu sa postupne 

účelovo dopĺňa, v súčasnosti v súlade s povinnosťou škôl  splniť požiadavky na povinné  

materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre 

jednotlivé odbory umeleckého vzdelávania, podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre  

základné umelecké školy. Pre potreby rozvoja umeleckých odborov sme zakúpili: 
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Hudobný odbor -učebné pomôcky (stojany na noty ), súčiastky ( sady strún, sady 

na čistenie nástroja, kalofónie, pavúky na husle), prevádzkové stroje, hudobné nástroje (  

elektrická gitara, zobcové flauty,  trúbka plastová, krídlovka, stojany na gitaru a iné nástroje, 

púzdro na gitaru, audioprehrávače, ladičky, metronómy, fúkacie ladičky, mikrofón pre spev. 

Na odhlučnenie triedy hry na bicie nástroje boli kúpené akustické peny. Pridelená finančná 

dotácia na kapitálové výdavky od zriaďovateľa bola použitá  na zakúpenie interaktívnej tabule 

a klavíra pre účely skvalitnenia vyučovania hudobnej náuky. 

 Tanečný odbor - pre rozvoj tanečného odboru boli kúpené reproduktory, stojany na 

reproduktory, mix pult, prehrávač, gymnastický koberec. Na podporu rozvoja a zachovania 

tradícií sme dali ušiť, aj v spolupráci s Rodičovskou radou pri ZUŠ, 32 krojov pre DFS 

Turanček a kúpili sme čižmy pre hudobnú zložku súboru.  

Literárno-dramatický odbor – našou prioritou bolo skvalitnenie vyučovania 

literárno-dramatického odboru, vybudovanie divadelnej sály za účelom predstavení pre 

verejnosť a hlavne deti MŠ a ZŠ, čo sa nám podarilo. Dali sme vyrobiť drevené pódium, 

kúpili paraván, bábkové divadlo, stierateľnú tabuľu, skrine a stoličky. 

Interiérové vybavenie tried a chodbových priestorov -  stoličky ku klavíru, zrkadlá 

do tried hudobného odboru, čalúnené  lavice do čakárne pre rodičov a na chodbu 1. a 2. 

poschodia, lavice šatňové s vešiakovou stenou a roštom do obidvoch šatní TO, lavice šatňové 

s vešiakovou stenou a roštom na chodbu pre deti HO, LDO,VO.  Skrine do triedy hudobnej 

náuky, LDO a hry na gitare a klavíri. Hodiny na chodbu. 

Do všetkých učební bol zavedený internet. Klavírne krídla a piána v ZUŠ boli naladené 

profesionálnym ladičom Radkom Charvátom. 

Mesto Stará Turá zakúpilo v mesiaci december 2016, 7 miestne auto Opel Zafira, 

ktoré dalo do užívania ZUŠ.  

 

Nedostatky, ktoré ovplyvňovali chod jednotlivých odborov:  

Dňa 28.01.2017 došlo v ZUŠ k havarijnej situácii výpadku kúrenia v plynovej kotolni 

školy. Na základe posudku privolaného servisného technika, bola nutná výmena obehového 

čerpadla. Reklamácia podaná v zmysle Zmluvy o dielo „ Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ 

Stará Turá“ nebola uznaná z dôvodu skončenia platnosti záručnej doby. Čerpadlo bolo kúpené 

z finančných prostriedkov rozpočtu školy. 

Chod tanečného oboru ovplyvnila reklamácia podaná na odskakujúcu podlahu 

v priestoroch umyvárne pri telocvični, ktorá bola uznaná a dlažba spevnená. Vyučovací 

proces nepriaznivo ovplyvňovalo nedostatočné, opotrebované a poruchové ozvučenie. Pre 

potreby skvalitnenia výučby boli kúpené  reproduktory so stojanmi, mix pult a prehrávač. 

Obidve miestnosti šatní boli účelovo vybavené lavičkami so šatňovou vešiakovou stenou, 

nakoľko toto vybavenie chýbalo. Šatňové vešiakové zostavy boli kúpené za účelom potreby 

odkladania oblečenia žiakov výtvarného, hudobného i literárno-dramatického odboru. 
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V prízemí školy bolo vytvorené oddychové  miesto na sedenie pre rodičov čakajúcich na 

svoje deti. 

Ďalší nedostatok, ktorý ovplyvňoval chod vyučovania predmetu hra na bicie nástroje, 

bolo chýbajúce odhlučnenie triedy. Celá učebňa hry na bicích nástrojoch bola odhlučnená 

profesionálnymi akustickými penami.  Zabezpečenie a realizáciu prác vykonal zvukový 

technik Mgr. Tomáš Laco a Martin Hollý, ktorým patrí naše poďakovanie za skvalitnenie 

podmienok vyučovacieho procesu. 

 

Najväčším nedostatkom výtvarných priestorov je chýbajúci prívod vody v hlavnej 

učebni a v  ateliéri so stojanmi.  Na umývanie paliet, štetcov a ostatných pomôcok slúži len 

zdvojené umývadlo na toaletách a jedno v keramickej dielni. Prenášaním vody cez chodbové 

priestory sa obávame zvýšeného rizika úrazov žiakov. Prívod vody bol demontovaný počas 

Rekonštrukcie a modernizácie ZUŠ Stará Turá v roku 2011/2012, čím je možné tento problém 

riešiť až  po roku 2017.Pretrváva vlhnutie priestorov školy v suteréne, čo bolo v minulosti pri 

rekonštrukcii budovy neriešené. V priestore dvora vznikla neupravená povrchová vrstva po 

rozkopávkach pri napojení ZUŠ na kanalizáciu, chýba spevnená plocha. Po konzultácii so 

zriaďovateľom a stavebným odborom bolo konštatované, že problém bude riešený 

v budúcnosti pri plánovaní spoločného projektu možného prepojenia areálu ZUŠ a ZŠ. 

 

m. ) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy v roku 2016: 

1. Dotácia z rozpočtu mesta bola vo výške 242 144,21 €. 

Rozpočet na rok 2016 bol vyčerpaný na 99,66 % v zmysle platných rozpočtových 

pravidiel. 

Údaje o poskytnutých a použitých finančných prostriedkoch v roku 2016 sú nasledovné: 

 

                               Rozpočet /dotácia+vlast.príjmy/    Čerpanie                        % 

čerpania 

610-mzdy:    155 920,00                        156 657,22   100,47 

620-poistné:            58 458,00                          57 137,87     97,74 

630-tovary,služby   50 267,00                              49 362,18                                98,20 

640-bež.transfery  250,00                 839,15                               335,66/člen.prísp.,transf.na 

nem. dávky/  

 

 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ – školné:  

 

       Vlastné príjmy ZUŠ boli rozpočtované v roku 2016 v celkovej výške 22 695,00  €.  

      Tieto tvoril príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné, ktoré bolo v skutočnosti       
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      vybraté vo výške 17 909,60 € a príjem z prenájmu priestorov, ktorý predstavoval  

      3 932,85 €.  

      Nerozpočtovaným vlastným príjmom bol prijatý dobropis, a to v sume 9,76 € a vratka  

      z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 vo výške 861,66 €, ktorú   

      zriaďovateľ použil na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s nákupom osobného  

      automobilu. 

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 0 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

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

finančných aktivít (Rodičovská rada pri ZUŠ - občianske združenie): 

 

Príspevky ZRPŠ šk. rok 2016/2017      4.064,00 

Sponzorské dary         1.038,74 

2 % podiel dane         3.044,35 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 0 

 

 

n.) Vyhodnotenie cieľov, ktoré si škola určila na školský rok 2016/2017 

 

Hlavný zámer školy, aby sa zabezpečilo plynulé a bezproblémové fungovanie školy, 

zachovala sa čo najvyššia úroveň výchovy a vzdelávania a zabezpečil sa profesijný rast 

zamestnancov školy v súlade s ich prianím, záujmami a prínosom pre školu sa podarilo 

splniť, ako aj ciele a  úlohy , ktoré si škola na školský rok 2016/2017 stanovila.  

Pri vyhodnotení cieľov  môžeme konštatovať  splnenie: 

 Zaviesť v škole iZUŠ 

V septembri bol v ZUŠ Stará Turá spustený špecializovaný riadiaci a informačný 

systém iZUŠ, určený výlučne pre základné umelecké školy. Systém umožňuje 

pedagógom jednoducho a prehľadne riadiť celú svoju pedagogickú dokumentáciu, 

zlepšuje informovanosť a komunikáciu učiteľ – žiak- rodič.  

 

 Dosiahnuť u všetkých pedagógov počítačovú gramotnosť 

Pre potrebu práce  pedagógov v systéme iZUŠ, bola školeniami zvýšená počítačová 

gramotnosť učiteľov. 

 

 Zabezpečenie internetového pripojenia do učební 

V celej budove ZUŠ, do všetkých učební, bol zavedený internet. 

 

 Získať kvalifikovaného pedagóga hry na klavíri, za účelom zabezpečenia 

korepetícií 
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Od 1.2.2017 bol prijatý na DPČ kvalifikovaný pedagóg Miroslav Krátky, DiS.art, čím 

boli zabezpečené korepetície v hudobnom a čiastočne v tanečnom odbore. 

 

 V súlade s požiadavkami ŠVP pre ZUŠ, riešiť so zriaďovateľom chýbajúce 

materiálno- technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

Za účelom skvalitnenia výučby hudobnej náuky bola na základe pridelenej dotácie 

mesta na kapitálové výdavky kúpená interaktívna tabula a klavír.  

ZUŠ v súlade so splnením požiadaviek ŠVP  na základné  materiálno- technické 

a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu vo zvýšenej miere 

zabezpečila a skvalitnila nástrojové a iné materiálne vybavenie z výdavkov vlastných 

príjmov rozpočtu ale tiež za spolupráce Rodičovskej rady pri ZUŠ a sponzorov školy. 

 

 Pripraviť hudobné poklady k nahratiu hudobného nosiča  

Pre potreby výučby žiakov a skvalitnenia domácej prípravy na vyučovanie predmetu 

hra na gitare, bol v nahrávacom štúdiu školy nahratý hudobný nosič s gitarovými 

podkladmi pedagógom Marekom Kutlákom, DiS.art. 

 

 Motivovať deti MŠ k záujmu o literárno-dramatický odbor, pokračovať 

v zabezpečení jeho materiálno-technického a priestorového zabezpečenia 

Literárno-dramatický odbor, ktorý využíval priestory tanečného odboru, bol 

presťahovaný do vlastných priestorov, z ktorých sme vybudovali divadelnú sálu 

s pódiom, za účelom predstavení aj pre deti MŠ. Miestnosť bola účelne zariadená pre 

potreby LDO, kúpili sme bábkové divadlo. Deti MŠ sme motivovali k záujmu 

o štúdium LDO atraktívnym Dňom otvorených dverí v ZUŠ Stará Turá. V mesiaci jún 

sa konali v ZUŠ dodatočné prijímacie skúšky, kde sme zaznamenali zvýšený záujem 

o štúdium. 

 

 Pripravovať a zapájať žiakov do súťaží, prehliadok umeleckej tvorby 

a podporovať v nich zdravé sebavedomie verejným vystupovaním 

Je potrebné vyzdvihnúť tvorivú klímu a vysoké pracovné nasadenie pedagógov školy, 

ktorí  v školskom roku 2016/2017 prezentovali  výsledky výchovno- vzdelávacieho 

procesu až na 84 akciách školy, čím sa podieľajú na tvorbe dobrého mena školy 

a zároveň poukazujú na potrebu umeleckého vzdelávania detí a mládeže- viď. i.) 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti. 

 

 Reagovať na výzvy projektov, ktorých výsledkom je materiálna a finančná 

pomoc škole 

Napriek petíciám Asociácie základných umeleckých škôl SR, je základné umelecké 

školstvo naďalej vyňaté zo všetkých rozvojových projektov regionálneho školstva, 

ktorých výzvy zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. Hľadáme iné možnosti skvalitnenia materiálno-technického zabezpečenia 

školy, výchovno-vzdelávacieho procesu a života detí v škole. V šk. roku 2016/2017 

sme reagovali na výzvy  - viď. j.) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená. 
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 Podporiť výučbové sústredenia DSF Turanček a tanečnej skupiny FREE ZEE 

Dance 

ZUŠ Stará Turá v šk. roku 2016/2017 organizovala nad rámec vyučovacieho procesu 

a za účelom rozvoja žiakov sústredenie DSF Turanček v rekreačnom stredisku Dubník 

a tanečný worshop s lektorkou Aron Mitu v telocvični školy. 

 

 Odhlučniť učebňu hry na bicích nástrojoch 

Celá učebňa hry na bicích nástrojoch bola odhlučnená profesionálnymi akustickými 

penami.  Zabezpečenie a realizáciu prác vykonal zvukový technik Mgr. Tomáš Laco 

a Martin Hollý. 

 

 Podporiť  zachovanie tradícií folklóru v ZUŠ 

Za účelom podpory činnosti založeného Detského folklórneho súboru Turanček, sme 

v spolupráci s Rodičovskou radou pri ZUŠ Stará Turá dali ušiť 32 krojov a zakúpili 

čižmy pre hudobnú zložku súboru, nakoľko napriek snahe o získanie finančných 

prostriedkov na kroje podaním projektu „ Nápad pre folklór“, ktorý vyhlásila Poštová 

banka, tento nebol podporený.  

 

 

o.)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane opatrení 

 

Kladne môžeme hodnotiť : 

 

 zvýšený záujem o štúdium  na našej škole nielen zo Starej Turej, ale i z okolia, 

 event  Dňa otvorených dverí ZUŠ Stará Turá, 

 pozitívny imidž školy ( vlastné logo, webová stránka, profesionálna fotodokumentácia 

akcií, systém iZUŠ, výrazné zverejňovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov), 

 kvalifikovanosť a odbornosť pedagogického zboru, spoluúčasť na rozvoji školy, 

 veľké množstvo verejných umeleckých aktivít v priebehu roka ( v šk. roku 2016/2017-  

84 akcií školy!), 

 celoročná prepojenosť s kultúrnym a charitatívnym dianím mesta Stará Turá, 

spolupráca s organizáciami mesta, 

 vysokú úspešnosť žiakov výtvarného odboru na celoslovenských a medzinárodných 

súťažiach( 7medzinárodných a 28 celoslovenských ocenení), 

 vysokú úspešnosť žiakov tanečného odboru na celoslovenských súťažiach (12 ocenení) 

 prezentáciu a úspešnosť žiakov hudobného odboru na súťažiach ( 6 ocenení ) 

 medziodborovú spoluprácu,  spoločné projekty, 

 stálu návštevnosť rodičov a sympatizantov školy na podujatiach ZUŠ, 
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 možnosť uplatnenia sa žiakov v súboroch a zoskupeniach školy ( DSF Turanček, 

Školský orchester, SCHOOL band, FREE ZEE Dance), 

 úspešnosť prijatých absolventov na ďalšie umelecké vzdelávanie – 4 žiaci, 

 22 ročná úspešná spolupráca výtvarného odboru  s humanitárnou organizáciou „Na 

vlastných nohách „ (Nórsko), 

 pozitívne hodnotenie zo strany  žiakov ale aj rodičov na  zrealizované projekty, 

workshopy a sústredenia, 

 vysoká návštevnosť vnútroškolskej tanečnej súťaže FREE - ZEE Cup  a tanečnej  

FREE -ZEE Show v DK Javorina ( 3 krát plná sála), 

 koncert pedagógov školy, učiteľ-vzor pre žiaka, 

 spokojnosť rodičov a verejnosti  s propagáciou akcií a výsledkov výchovno-

vzdelávacej práce na webovej stránke www.zusstaratura.sk, www.staratura,sk  

a v regionálnej tlači.  

 

Za účelom rozvoja školy a úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti je potreba v šk. 

roku 2017/2018 sa zamerať: 

 pripraviť hudobné podklady k nahratiu hudobného CD nosiča DFS Turanček 

v nahrávacom štúdiu školy, k 70. výročiu založenia školy a pre  účely propagácie 

školy a zriaďovateľa,  

 zabezpečiť chýbajúce kroje pre chlapcov hudobnej zložky DSF Turanček, 

 zostaviť program k 70.výročiu založenia školy, do ktorého príprav budú zapojené 

všetky odbory školy s využitím medziodborovej spolupráce, 

 nad rámec výchovno-vzdelávacieho procesu podporiť výučbové sústredenia súborov 

a zoskupení školy, 

 v súlade so splnením požiadaviek ŠVP  na základné  materiálno- technické 

a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ pokračovať 

v jeho zabezpečení a   riešiť so zriaďovateľom chýbajúce základné  nástrojové a iné 

materiálne vybavenie  (klarinet, kontrabas), 

 za účelom rozvoja klasického tanca v tanečnom odbore ( priestory telocvične), 

zabezpečiť základné materiálne vybavenie tanečného odboru  - baletné tyče, 

 uskutočniť v telocvični školy ďalší ročník úspešnej vnútroškolskej tanečnej súťaže 

FREE ZEE Cup a  v DK Javorina pre žiakov ZŠ,FREE ZEE Show, 

 motivovať deti MŠ a ZŠ k záujmu o literárno-dramatický odbor ( uskutočniť divadelné 

predstavenia ), pokračovať v jeho rozvoji a zabezpečení materiálno-technického 

vybavenia ( osvetlenie a ozvučenie javiska), 

 zapojiť žiakov klavírneho oddelenia do medzinárodného projektu „Students meets 

Profesional“, pod záštitou Cirkevného Konzervatória v Bratislave, 

 zorganizovať 4. ročník Dňa otvorených dverí v ZUŠ Stará Turá, 

 reagovať na výzvy projektov, ktorých výsledkom je materiálna a finančná pomoc 

škole za účelom podpory rôznych podujatí a sústredení pre žiakov, 

http://www.zusstaratura.sk/
http://www.staratura,sk/
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 verejne prezentovať výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti, účasť žiakov 

v súťažiach a prehliadkach umeleckej tvorby,  

 vysielať pedagógov ako pozorovateľov a porotcov súťaží, 

 získať kvalifikovaného učiteľa v predmete hra na bicie nástroje. 

 

 

n.) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium  ( vypracované v bode d.) 

Najväčším ocenením pedagogickej práce je úspešný absolvent školy, ktorý má záujem 

byť v kontakte so školou, komunikovať a spolupracovať s ňou. Mená viacerých absolventov 

našej školy  pôsobiacich v rôznych umeleckých hudobných telesách, alebo ako úspešní módni 

návrhári, grafici, ilustrátori, maliari atď., rezonujú v kultúrnom svete. O tom, že k svojej „ 

alma mater“ majú silný vzťah, svedčí i účasť Dominika Sedláka ( študent Konzervatória 

v Brne), na verejnom koncerte pedagógov školy. Svojou tvorbou prispela do galérie 

v priestoroch školy ilustrátorka Mária Nerádová, autorkou loga školy je grafička Veronika 

Melicherová. Vďaka vzájomnej spolupráci s Nadáciou ŽIVOT a Rodičovskou radou pri ZUŠ 

úspešne realizujeme projekt „Vyber si svoje povolanie“, v rámci ktorého žiaci navštevujú 

umelecké školy, konzervatóriá, sklárske dielne atď., čím sa snažíme o usmernenie žiakov, pri 

výbere ďalšieho umeleckého štúdia. 

 

 

 

Záver: 

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na výchovno–vzdelávacom procese a výborných 

výsledkoch našej školy v školskom roku 2016/2017, najmä pedagógom za tvorivú, 

pozitívnu klímu na pracovisku a spoluúčasť na rozvoji školy. Poďakovanie patrí tiež  

žiakom, nepedagogickým zamestnancom, zriaďovateľovi našej školy- Mestu Stará Turá, 

Školskému úradu, Rade školy a v neposlednom rade Združeniu rodičov pri ZUŠ Stará Turá, 

vďaka ktorému sa výrazne skvalitnili podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 

a bola podporená účasť žiakov v súťažiach.  Poďakovanie patrí i všetkým sponzorom, bez 

pomoci ktorých by sme niektoré aktivity a zlepšenia chodu školy nemohli zrealizovať. 

 

 

V Starej Turej, dňa  06. 10. 2017 

Vypracovala :          ...............................................................

           Mgr. Miroslava Lacová 

           riaditeľka školy 
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Zoznam príloh: 

 príloha č. 1 -  Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ  za  šk. r. 2016/2017 

 príloha č. 2 -  Zoznam darov v školskom roku 2016/2017 

 príloha č. 3 -  Stanovisko Pedagogickej rady školy k Správe o výchovno – vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach v školskom roku 2016/2017, ZUŠ 

Stará Turá. 

 príloha č. 4 -  Stanovisko Rady školy pri ZUŠ Stará Turá k Správe o výchovno – vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach v školskom roku 2016/2017, ZUŠ 

Stará Turá. 

 príloha č. 5 -  Stanovisko Zriaďovateľa -  Mesto Stará Turá k Správe o výchovno – 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach v školskom roku 

2016/2017, ZUŠ Stará Turá. 
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Príloha č.1 

Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ  za   šk. r. 2015/2016: 

 

Stav k 1.9.2016        

 

Pokladňa             189,15 

Bankový účet         1.821,68 

 

Príjmy: 

 

Príspevky ZRPŠ šk. rok 2016/2017      4.064,00 

Sponzorské dary         1.038,74 

2 % podiel dane         3.044,35 

Bankové úroky                0,15 

 

Výdavky: 

 

Materiál TO – látky, šitie kostýmov, oblečenie na vystúpenia   1.171,02 

Materiál VO – výkresy, farby, hlina      1.161,13 

Materiál HO -  hudobná literatúra, čižmy, baleríny , struny      837,17 

Materiál LDO – marionety, masky, oblečenie        180,39 

Bábkové divadlo, divadelné pódium         675,00 

Kroje          1.097,28 

Štartovné TO, HO           580,00 

Sústredenia TO, HO           439,50 

Doprava na súťaže a akcie       1.157,90 

Cestovné poplatky             33,60 

Vstupné do divadla a galérie            80,10 

Odmeny pre deti              24,68 

Poštovné               62,30 

Bankové poplatky             63,80 

Notárske poplatky – vybavenie 2% podielu dane         54,55 

Kancelárske potreby, skriňa na dokumenty        169,22 

Reprezentačné              33,00 

Amatérske fotografie             70,00 

Licencia na program Omega – vedenie účtovníctva ZRPŠ        64,16 

Iné poplatky              18,00 

 

Stav k 1.9.2017        

 

Pokladňa               90,37 

Bankový účet         2.094,90 
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Príloha č.2 

Zoznam darov v školskom roku 2016/2017: 

 

 

16.11.2016 Nadácia Život, Stará Turá  360,00 € Malí- veľkí herci 

16.11.2016 Nadácia Život, Stará Turá  133,74 € Vyber si svoje povolanie 

18.11.2016 Nadácia Život, Stará Turá  450,00 € Jesenné víkendové sústredenie 

FS Turanček 

16.02.2017 MFK Stará Turá     40,00 € Zakúpenie kostýmov pre TO 

 25.05.2017 WU-SHU CENTRUM Stará Turá   55,00 € Na technické zabezpečenie 

športového náradia 
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Príloha č.3 

 

Základná umelecká škola Stará Turá 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2016/2017 

 

Predkladateľ : Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka  

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2016/2017 (ďalej len „Správa“) bola 

vypracovaná v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a 

obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení. Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade školy dňa 12. 

októbra 2017. Pedagogická rada pri ZUŠ Stará Turá vzala túto Správu na vedomie 

s pripomienkou, ktorá bola do správy zapracovaná. 

 

 

 

 

V Starej Turej dňa: 12.10.2017 

 

........................................................

  Mgr. Miroslava Lacová 

 riaditeľka ZUŠ Stará Turá 
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Príloha č.4 

 

 

Rada školy 

 

 

Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2016/2017. 

 

Rada školy pri ZUŠ Stará Turá vyjadruje týmto .................................................................... 

 s obsahom prezentovanej Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach Základnej umeleckej školy v Starej Turej  v školskom roku 2016/2017, ktorú 

dňa 19. októbra 2017, na riadnom zasadnutí Rady školy, predložila riaditeľka ZUŠ Stará Turá 

Mgr. Miroslava Lacová.  

Rada školy pri ZUŠ Stará Turá súčasne odporúča zriaďovateľovi ZUŠ Stará Turá – Mestu 

Stará Turá túto „Správu“ .............................................................................................. 

 

 

 

 

 

.       

.............................................................. 

 Martina Miklovičová 

 predsedníčka RŠ pri ZUŠ Stará Turá 
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Príloha č.5 

Základná umelecká škola  Stará Turá 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2016/2017 

Predkladateľ : Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2016/2017 (ďalej len „Správa“), bola 

vypracovaná v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a 

obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení. 

 

 

 ..................................................................  

        Mgr. Miroslava Lacová 

riaditeľka ZUŠ Stará Turá 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa: k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach Základnej umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2016/2017. 

 Mesto Stará Turá – zriaďovateľ ZUŠ Stará Turá, týmto schvaľuje - neschvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej 

školy v Starej Turej v školskom roku 2016/2017.  

 

 

 

 

................................................................. 

           Ing. Anna Halinárová 

primátorka Mesta Stará Turá 


