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I. Správa obsahuje: 

a.)  Základné identifikačné údaje o škole 

 

1. Názov školy: Základná umelecká škola  

 

2. Adresa školy: SNP 293/17A, 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   

 Mgr. Monika Železníková -zástupkyňa riaditeľky školy 

 

 

 

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

V školskom roku2017/2018 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 2017/2018, 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:   14.09., 12.10., 21.11. 2017 

 23.01., 24.04., 21.06. 2018 

 

 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, 

Mgr. Monika Železníková vedúca predmetovej komisie pre dychové oddelenie 

a hudobnú náuku, 

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

hlasovej výchovy a spevu, 

Mgr. Andrea Borovská vedúca predmetovej komisie klavírneho oddelenia,  

Mgr. Oľga Medňanská vedúca predmetovej komisie skupinového vyučovania 

VO,TO,LDO; vedúca výtvarného odboru, 

Katarína Rzavská   vedúca tanečného odboru, 

Mgr. Ivana Purtátorová  vedúca literárno-dramatického odboru. 
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Umelecká rada zasadala:   14.09., 21.11. 2017 

     22.03., 19.06. 2018 

 

 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 na odporúčanie členov PK.  

Mgr. Monika Železníková    PK dychové oddelenie a hudobná náuka   

Mária Bodnárová, DiS.art.   PK strunové oddelenie, hlasová výchova a spev  

Mgr. Andrea Borovská    PK klavírne oddelenie      

Mgr. Oľga Medňanská                      PK skupinové vyučovanie  VO,TO,LDO            

 

Predmetové komisie zasadali  4 -5 krát v školskom roku. 

Poradné orgány sa riadili vlastným plánom činnosti prerokovaným pedagogickou radou 

a schválený 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. 

 

Rada školy pracovala v školskom roku 2017/2018 v tomto zložení:  

Martina Miklovičová  - predsedníčka, zástupca rodičov 

Ing. Igor Slezáček   - zástupca zriaďovateľa 

Monika Hluchá   - zástupca zriaďovateľa 
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Ing. Ján Zloch    - zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Ľubica Klimáčková  - zástupca zriaďovateľa 

Ing. Martina Závodská  - zástupca rodičov 

Mgr. Jana Vaňová   - zástupca rodičov 

Boris Kocúrik    - zástupca rodičov 

Mgr. Andrea Borovská   - zástupca pedagogických pracovníkov 

MgA. Michal Stískal   -zástupca pedagogických pracovníkov 

Ing. Andrea Bačová   - zástupca nepedagogických pracovníkov 

 

Novozvolená Rada školy po ustanovujúcom zasadnutí 6.3.2018 pracovala v tomto 

zložení:  

Mgr. Jana Vaňová   - predsedníčka, zástupca rodičov 

Ing. Igor Slezáček   - zástupca zriaďovateľa 

Zuzana Durcová   - zástupca zriaďovateľa 

Ing. Ján Zloch    - zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Ľubica Klimáčková  - zástupca zriaďovateľa 

Ing. Martina Závodská  - zástupca rodičov 

Jozef Gergely    - zástupca rodičov 

Mgr. Katarína Medňanská  - zástupca rodičov 

Katarína Rzavská    - zástupca pedagogických pracovníkov 

Bc.Vladimír Kočický   -zástupca pedagogických pracovníkov 

Miroslava Bezáková   - zástupca nepedagogických pracovníkov 
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 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 2017/2018 v tomto zložení: 

Ing. Martina Závodská  - predsedníčka 

Lenka Jurkovičová   - tajomníčka 

Miroslava Bezáková   - hospodárka 

Mgr. Iveta Topolčányová  - člen kontrolnej komisie 

Ľubica Sadloňová   - člen kontrolnej komisie 

Ing. Milena Idesová   - člen  

Mgr. Katarína Medňanská  - člen 

Igor Jašák    - člen 

Ľubica Sadloňová   - člen 

Mgr. Jana Vaňová   - člen 

Jana Kiššová    - člen 

Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ  za  šk. r. 2017/2018 ( príloha č.1) 
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b.) Údaje o počte žiakov školy 

Oproti začiatku predchádzajúceho šk. roka (350 žiakov), bol na začiatku školského roka 

2017/2018 zaznamenaný nárast v počte žiakov (367 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 15.9.2017 

 

367 

 

118 

 

107 

 

119 

 

23 

Koniec školského 

roka – stav 

k 29.6.2018 

 

352 

 

111 

 

105 

 

116 

 

20 

 

Počet žiakov k 15.9.2017 

 

k 29.6.2018 

Skupinové  vyučovanie                                273 241 

Individuálne vyučovanie                             94 116 

Žiaci navštevujúci 2 

skupinové odbory                               

11 11 

 

 

c.) Prehľad počtu žiakov v školskom roku 2017/2018 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 49 24 - 17 8 

1. ročník   1. časti 42 15 10 17 - 

2. ročník   1. časti 57 18 19 13 7 

3. ročník   1. časti 70 20 31 19 - 
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4. ročník   1. časti 24 7 10 7 - 

1. ročník   2. časti 45 12 11 14 8 

2. ročník   2 .časti 30 10 - 20 - 

3. ročník   2 .časti 20 6 8 6 - 

4. ročník   2 .časti 12 2 9 1 - 

5. ročník   2 .časti 9 - 9 - - 

spolu 358 114 107 114 23 

 

2. stupeň 

základného štúdia 

spolu Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno-

dram.odbor 

1. ročník 0 - - - - 

2. ročník 2 2 - - - 

3. ročník 0 - - - - 

4. ročník 8 2 - 6 - 

spolu 10 4 - 6 - 

 

Absolventi primárneho umeleckého vzdelania podľa ISCED 

Odbor spolu Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno- 

dram. odbor 

Počet absolventov 24 7 10 7 - 

 

Absolventi 1. stupňa základného štúdia: 

Odbor spolu Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno- 

dram. odbor 

Počet absolventov 12 2 9 1 - 
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Absolventi 2. stupňa základného štúdia: 

Odbor spolu Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno-

dram. odbor 

Počet absolventov 8 2 - 6 - 

 

d.) Údaje o počte prijatých žiakov do ZUŠ Stará Turá na šk. rok 2018/2019 

V mesiaci marec vyhlásila riaditeľka školy Mgr. Miroslava Lacová termín a kritériá 

prijímacieho konania, uskutočneného 19.04.2018, do všetkých umeleckých odborov 

a študijných zameraní Základnej umeleckej školy v Starej Turej, do ktorých sa mohli 

uchádzači prijať. Dôraz bol kladený hlavne na propagáciu jednotlivých odborov priamo u detí 

v predškolskom veku  v spolupráci s MŠ Stará Turá, ktorá prijala pozvanie na atraktívny Deň 

otvorených dverí v ZUŠ, 18.apríla 2018. V tomto, v poradí už štvrtom ročníku, sme dali viac 

priestoru žiakom hlavne Literárno-dramatického odboru. Prostredníctvom príbehu o  smutnej 

kráľovnej, ktorá sa hnevala na svoje rozhádané deti sa  „predškoláci“ ocitli v štyroch 

umeleckých odboroch ZUŠ. Aktívne sa zapájali do všetkých činností a tým pomohli vytvoriť 

opäť stabilné kráľovstvo. Odchádzali hrdé na svoje výkony a tešili sa, kedy nastúpia do 

vysnívaného odboru ZUŠ. 

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, divadelné a tanečné predstavenie a výstava 

výtvarných prác žiakov. Na budovu školy sme vyvesili propagačný baner. 

Zverejnenie, mediálne zviditeľnenie prijímacieho konania a DOD ZUŠ Stará Turá 

Interné: 

 webová stránka školy www.zusstaratura.sk, 

 centrálny informačný systém školy iZUŠ, 

 informačná vitrína na budove školy, 

 baner na budove školy. 

Externé: 

 webová stránka mesta www.staratura.sk, 

 mestský rozhlas, 

 Staroturiansky spravodajca, 

 propagačné letáky v materských školách, 

 propagácia školy a komunikácia povereného pedagóga ZUŠ s rodičmi na rodičovskom 

združení v MŠ, 

http://www.zusstaratura.sk/
http://www.staratura.sk/
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 propagácia v ZŠ pri zápise detí do 1. ročníka základnej školy, 

 vývesné plagáty. 

 

Zhodnotenie: O štúdium v ZUŠ Stará Turá prejavilo záujem 76 detí. V porovnaní so 

záujmom detí v minulom šk. roku sme zaznamenali zvýšený záujem o štúdium vo výtvarnom 

odbore,  stabilný záujem o štúdium hudobného odboru, mierne znížený pokles záujmu v 

tanečnom odbore. Rezervy vidíme v rozbiehajúcom sa literárno-dramatickom odbore, kde aj 

napriek výrazným úspechom žiakov, iniciatíve pedagóga, propagácii výsledkov výchovno-

vzdelávacieho procesu na interných a verejných vystúpeniach, materiálnemu skvalitneniu a 

vybaveniu učebne sa o štúdium v LDO zaujímalo najmenej uchádzačov.  

 

Žiaci prijatí do ZUŠ na základe prijímacieho konania uskutočneného dňa 19.04.2018 :  

Odbor spolu Hudobný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Literárno-

dram. odbor 

Prijatí žiaci 76 23 29 17 4 

 

 

e.) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Kontrola a hodnotenie žiakov ZUŠ v šk. roku 2017/2018  vychádzala 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 a zo 

Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Stará Turá.  

Cieľom hodnotenia bolo preveriť kvalitu vedomostí, zručností a návykov žiaka 

získaných v jednotlivých učebných predmetoch podľa požiadaviek učebných osnov, rozsah ich 

osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný rast žiaka. 

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. K objektívnemu 

hodnoteniu žiakov hudobného odboru napomáhajú polročné a koncoročné prehrávky pred 

komisiou, vymenovanou riaditeľkou školy. V procese hodnotenia sme uplatňovali primeranú 

náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovanie práva dieťaťa a humánne sa správanie 

voči žiakovi. 
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 Stav  klasifikácie žiakov na konci školského roka 2017/2018 podľa odborov:         

 

Neklasifikovaní: 2 žiaci   

Absolvovali: 44 žiakov ( Žiaci prípravného štúdia vo všetkých odboroch nie sú klasifikovaní, 

ročník ukončujú na základe Potvrdenia o absolvovaní prípravného štúdia. )  

 

f.) Zoznam študijných odborov a ich zameraní , zoznam uplatňovaných 

učebných plánov 

Škola je plnoorganizovaná, v šk. roku 2017/2018 ponúkala verejnosti vzdelávanie   

v učebných odboroch:       

 

 HUDOBNÝ ODBOR –  Hra na klávesové nástroje / klavír/ 

Hra na dychové nástroje / zobcová flauta, priečna flauta, 

trúbka, klarinet / 

Hra na sláčikové nástroje / husle, gitara / 

Hra na bicie nástroje 

Spev, hlasová výchova 

 

 VÝTVARNÝ ODBOR 

 TANEČNÝ ODBOR 

 LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR 

 

 

 

 

Stupeň celkového 

hodnotenia  

v odboroch 

Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli Neprospeli 

spolu spolu spolu 

Výtvarný odbor 105   - - 

Tanečný odbor 99 - - 

Hudobný odbor 76 12 - 

Liter.-dram. odbor 14 - - 

Spolu 294 12 0 
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Škola organizovala v šk. roku 2017/2018 prípravné štúdium a základné štúdium I. a II. 

stupňa. 

Učebné plány 

Umelecké vzdelávanie v ZUŠ Stará Turá sa uskutočňovalo podľa nového ŠVP v 

školskom roku 2017/2018 v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona v 

prípravnom štúdiu, v prvej časti prvého stupňa základného štúdia, v druhej časti prvého stupňa 

základného štúdia a v prvom ročníku II. stupňa základného štúdia  výtvarného odboru a v 

prvom a druhom ročníku II. stupňa základného štúdia v hudobnom, tanečnom a literárno-

dramatickom odbore.  

Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP začnú uplatňovať aj v 

príslušných nasledujúcich ročníkoch druhého stupňa základného štúdia sa na tomto stupni 

štúdia v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore postupovalo podľa 

Učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré schválilo Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky dňa 22. decembra 2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. 

septembra 2004 a učebných osnov schválených ministerstvom. 

 

 

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 Symfoni 

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

tanečnú zložku, čím vznikol detský folklórny súbor. 

 V školskom roku 2017/2018 DFS absolvoval množstvo vystúpení na akciách mesta 

Stará Turá a  DK Javorina, vystúpil na Podjavorinských folklórnych slávnostiach pod vrchom 

Roh, Jízde králú v Kunovicích, na Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej 

Javorine atď. Veľkú kladnú odozvu  verejnosti zaznamenal postup jeho sólistky Hanky 

Železníkovej  do II. série folklórnej show RTVS- Zem spieva.  
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 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. 

Často náročné a originálne choreografie získavajú popredné umiestnenia v celoslovenských  

súťažiach, kde doteraz získali viac ako 90 ocenení. Žiačka Sofia Kováčová vyhrala v roku 

2016 európsku súťaž, výsledkom ktorej bolo účinkovanie v Purpouse tour Justina Biebera 

v Prahe. 

 Okrem súťažných choreografií sa tanečná skupina zameriava i na choreografie, ktoré 

prezentovala v šk. roku 2017/2018 na rôznych spoločenských a kultúrnych  podujatiach, napr. 

festivale Divné veci. Veľkej návštevnosti verejnosti sa tešil 10. ročník vnútroškolskej tanečnej 

súťaže Free Zee Cap  a FREE-ZEE SHOW v DK Javorina. V mesiaci september sme pre 

žiakov tanečného odboru uskutočnili tanečný workshop s majstrom sveta Norom Grofčíkom. 

V závere šk. roka sa žiaci tanečného odboru kvalifikovali na Dance Star World Finals 

v Chorvátsku, kde najstaršie žiačky získali titul vicemajsterky sveta a mladšie žiačky 

získali 2x4. miesto. 

 

 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. Žiak školského orchestra Filip Kocúrik bol prijatý 

za člena Malého komorného orchestra pri MsKS v Novom Meste nad Váhom. Školský 

orchester priniesol poslucháčom v šk. roku 2017/2018 krásny umelecký zážitok na  veľkom 

koncerte  v evanjelickom kostole, na verejných koncertoch v priestoroch školy a vystúpeniach 

v rámci festivalu Divné veci, kde orchester spolupracoval s dirigentom Antonom 

Popovičom. 

 

 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 2017/2018 vystupoval v programe koncertov  v priestoroch 

školy. 
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g.) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy. 

Personálne obsadenie školy v školskom roku 2017/2018 

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, klarinet 

05. BcA. Klenová Monika zobc. flauta, priečna flauta  

06. Bc. Kočický Vladimír zobc. flauta, trúbka 

07. Kutlák, DiS.art. Marek gitara       

08 Krátky, DiS.art. Miroslav klavír, korepetícia 

09. Mgr. Lacová Miroslava výtvarný odbor          

10. Mgr. Purtátorová Ivana literárno-dramatický odbor 

11. Mgr. Medňanská Oľga výtvarný odbor 

12. Rzavská Katarína tanečný odbor 

13. MgA. Stískal Michal hlasová výchova, spev,husle 

14. Mgr. Železníková Monika prípravná hudobná výchova, hudobná 

náuka, zobcová flauta 

 Na dohodu o pracovnej 

činnosti 

  

01. Hollý Martin bicie nástroje 

02. Mgr. Škundová Monika tanečný odbor 

 Nepedagogickí zamestnanci   

01. Ing.  Bačová Andrea ekonómka 
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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 

11 3 - - - 

 

 

Pedagogickí zamestnanci kvalifikovaní nekvalifikovaní 

Hudobný odbor 9 1  

(doplňuje si vzdelanie) 

Výtvarný odbor 2 - 

Tanečný  odbor - 1 

(  doplňuje si vzdelanie) 

Literárno-dramatický odbor 1 - 

Spolu 12 2 

 

 

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 

schváleným zriaďovateľom školy a účasťou na odborných školeniach, seminároch a 

metodických dňoch. 
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Aktualizačné : Mgr. Monika Železníková - 21.11.2017 získala osvedčenie o vykonaní prvej 

atestácie, MPC RP Bratislava 

Funkčné vzdelávanie : Mgr. Miroslava Lacová – funkčné vzdelávanie ukončené 24.11.2017 

záverečnou skúškou, MPC Trenčín 

 

 

Prehľad školení a vzdelávania pedagogických a nepedagogických pracovníkov v šk. 

roku 2017/2018 

Meno a priezvisko  Dátum Školenie Organizátor, miesto 

konania 
Mgr. Oľga Medňanská 11.10.2017 Zasadnutie Rady ZOOZ PšaV Rada ZO OZ Pša V, Dibrovova 

13, Nové Mesto nad Váhom 

 Mgr. Andrea Borovská 

 

23.10. 2017 3. ročník „Students Meet 

Profesionals“ 

Cirkevné konzervatórium 

Bratislava 

Miroslava Bezáková 27.10.2017 Majetok obcí, RO, PO - 

evidencia, zaraďovanie a 

likvidácia majetku, ochrana 

majetku a inventarizácia 

majetku 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 20A, 

911 01 Trenčín 

Miroslava Bezáková 14.11.2017 Praktická aplikácia 

cestovných náhrad v 

podmienkach obcí, miest, 

VÚC a  ich rozpočtových a 

príspevkových organizáciách, 

- evidencia a účtovanie. 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 20A, 

911 01 Trenčín 

Ing. Andrea Bačová 22.11.2017 Účtovná uzávierka v 

rozpočtových a 

príspevkových organizáciách 

zriadených obcou, VÚC k 

31.12.2017 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 20A, 

911 01 Trenčín 
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Miroslava Bezáková 05.02.2018 Nový zákon o ochrane 

osobných 

údajov v praxi škôl a 

školských  

zariadení. 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 20A, 

911 01 Trenčín 

Mgr. Oľga Medňanská 14.03.2018 ZO OZ PšaV Zasadnutie 

Rady 

 

Rada ZO OZ Pša V, Dibrovova 

13, Nové Mesto nad Váhom 

Ing. Andrea Bačová 19.03.2018 Základná dokumentácia po 

novom -  zákon o ochrane 

osobných 

údajov v súlade s GDPR v 

pôsobnosti škôl, školských 

zariadení 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 20A, 

911 01 Trenčín 

Miroslava Bezáková 19.03.2018 Základná dokumentácia po 

novom -  zákon o ochrane 

osobných 

údajov v súlade s GDPR v 

pôsobnosti škôl, školských 

zariadení 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 20A, 

911 01 Trenčín 

 Miroslava Bezáková 09.04.2018 Zmeny vo VP škôl - ochrana 

osobných údajov,... 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 20A, 

911 01 Trenčín 

Marek Kutlák 12.04.2018 Topoľčianske tvorivé dielne, 

Improvizácia a všestranný 

rozvoj zručností a motivácia 

študentov ZUŠ podľa 

Európskych štandardov 

ABRSM. 

ZUŠ Ladislava Mokrého, 

Topoľčany 

Miroslava Bezáková 16.04.2018 Mzdová účtovníčka - Novela 

Zákonníka práce od 1.5.2018,   

- prehľad legislatívnych 

zmien od 1.1.2018 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 20A, 

911 01 Trenčín 
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Mgr.Andrea Borovská 16.04.2018 "Students Meet Professionals 

- Storočnica súZVUKU." 

Cirkevné konzervatórium 

Bratislava 

Mgr. Oľga Medňanská 26.4.-28.4.2018 Školenie predsedov ZO, 

riadiacich pracovníkov, 

riaditeľov - členov ZO a 

členov výboru Rady ZOOZ v 

Kežmarských Žľaboch 

Rada ZO OZ Pša V, Dibrovova 

13, Nové Mesto nad Váhom, 

RZ Crocus v Kežmarských 

Žľaboch 

Mgr.Andrea Borovská 22.-24.8.2018 Letný seminár EPTA 2018 Vysoká škola múzických umení 

- Hudobná a tanečná fakulta, 

Konzervatórium v Bratislave, 

Asociácia učiteľov hudby 

Slovenska z grantu Hudobného 

fondu 

     

 

 

Funkčné vzdelávanie a iné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov 
Mgr. Miroslava 

Lacová 

27.09.2017 Funkčné vzdelávanie RP MPC Trenčín, Pod 

Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, 

učebňa 8   

Mgr. Miroslava 

Lacová 

11.10.2017 Funkčné vzdelávanie RP MPC Trenčín, Pod 

Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, 

učebňa 8   

Mgr. Miroslava 

Lacová 

16.10.2017 Funkčné vzdelávanie RP MPC Trenčín, Pod 

Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, 

učebňa 8   

Mgr. Miroslava 

Lacová 

30.10.2017 Funkčné vzdelávanie RP MPC Trenčín, Pod 

Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, 

učebňa 8   

Mgr. Miroslava 

Lacová 

6.11.2017 Funkčné vzdelávanie RP MPC Trenčín, Pod 

Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, 

učebňa 8   

Mgr. Miroslava 

Lacová 

24.11.2017 Funkčné vzdelávanie 

Záverečná skúška 

RP MPC Trenčín, Pod 

Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, 

učebňa 8   
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Mgr. Miroslava 

Lacová 

05.02.2018 Nový zákon o ochrane 

osobných 

 údajov v praxi škôl a 

školských zariadení. 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 20A, 

911 01 Trenčín 

Mgr. Miroslava 

Lacová 

19.03.2018 Základná dokumentácia po 

novom -  zákon o ochrane 

osobných 

 údajov v súlade s GDPR v 

pôsobnosti škôl, školských 

zariadení 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 20A, 

911 01 Trenčín 

Mgr. Miroslava 

Lacová 

20.-21.03. 

2018 

Snem AZUŠ SR "EMU 

Slovakia" 

Asociácia základných 

umeleckých škôl Slovenskej 

republiky "EMU Slovakia" 

Piešťany 

Mgr. Miroslava 

Lacová 

09.04.2018 Zmeny vo VP škôl - ochrana 

osobných údajov,... 

Regionálne vzdelávacie 

centrum, K dolnej stanici 20A, 

911 01 Trenčín 

 

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 i záujem o ďalšie vzdelávanie a neustály profesijný rast na svojom úseku práce. 

 

i.) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Základná umelecká škola v Starej Turej v školskom roku 2017/2018 prezentovala svoje 

výsledky výchovno- vzdelávacieho procesu na 116. podujatiach! 

 

 
 

  Dátum Zapojené 

odbory 
Názov podujatia, súťaže Organizátor, miesto 

konania 

september       

05.09. 2017 VO Vyhodnotenie 19.ročníka medzinárodnej 

detskej umeleckej súťaže „Nová Zagora 

2017“ v Bulharsku. 

NOVA ZAGORA association 

and DUGA ArtStudio 

19.09.2017 HO Vystúpenie pre OZ Kovo Stará Turá. Chirana Stará Turá 
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20.09.2017 HO Vystúpenie pre OZ Kovo Stará Turá. Chirana Stará Turá 

21.09.2017 HO Vystúpenie pre OZ Kovo Stará Turá. Chirana Stará Turá 

23.09.2017 TO Tanečný workshop s tanečníkom 

NoromGrofčíkom - majstrom sveta. 

ZUŠ Stará Turá, telocvičňa 

24.09.2017 VO Tvorivé dielne  na 6. ročníku 

benefičného podujatia Dúha v srdci a 

slávnostné odovzdávanie obrazu 

žiakmi výtvarného odboru. 

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. 

28.09.2017 HO Beseda "Objav čaro fujary" 

s výrobcami fujár Jánom Šulíkom a 

Dušanom Olexom. 

Nadácia ŽIVOT 

Základná umelecká škola Stará 

Turá 

30.09.2017 HO Otvorenie Železničného múzea v Starej 

Turej. 

Dobrovoľní členovia združenia 

Železničné múzeum Stará Turá 

a Železnice Slovenskej 

republiky  

september 

2017 

VO Vyhodnotenie 47. TH 

INTERNATIONAL CHILDREN´S 

ART EXHIBITION  2017, Japonsko. 

Pentel, Osaka, Japonsko 

október       

08.10.2017 HO Kasting do súťaže  

Zem spieva. 

Rozhlas a televízia  

Slovenska, Múzeum  slovenskej 

dediny Martin 

17.10.2017 VO 48. -TH INTERNATIONAL 

CHILDREN´S ART EXHIBITION  

2018, Japonsko- zaslanie prác. 

Pentel, Osaka, Japonsko 

18.10.2017 VO Exkurzia "Spoznaj umeleckú tlač." M´ART PRINT GALLERY  

Veľké Zálužie, sponzor a 

organizátor - rodič Jozef 

Gergely 

20.10.2017 VO Tvorivé dielne výtvarného odboru na 

Kopaničárskom jarmeku. 

Mesto Stará Turá, DK Javorina 
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20.10.2017 TO   

HO 

Vystúpenie DSF Turanček na 

Kopaničárskom jarmeku. 

Mesto Stará Turá,  DK Javorina 

21.10.2017 TO  Účasť tanečného odboru na IX. ročníku 

celoslovenskej tanečno-súťažnej 

prehliadky MY DANCE, Myjava. 

Kultúrny Dom Samka Dudíka, 

Myjava 

23.10.2018 HO 3. ročník „StudentsMeetProfesionals.“ Cirkevné konzervatórium 

Bratislava 

27.10.2017 LDO Regionálna súťaž v umeleckom prednese 

pôvodnej slovenskej prózy 

TIMRAVINA STUDNIČKA. 

Trenčianske osvetové stredisko 

v Trenčíne v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

november       

15.11.2017 HO Vystúpenie DSF Turanček pre MsÚ 

Zlaté svadby. 

Mesto Stará Turá,   

19.11.2017 HO Natáčanie Zem spieva v RTVS. RTVS Bratislava Mlynská 

dolina 

19.11.2017 TO Sústredenie a tanečný  

workshop. 

Projekt Nadácie ŽIVOT a ZUŠ 

Stará Turá 

Rekreačné zariadenie 

Hájenka Stará Turá 

20.11.2017 HO Natáčanie dokrútky Zem spieva v ZUŠ 

so štábom RTVS a herečkou Lujzou 

Šramekovou – Garajovou. 

Základná umelecká škola Stará 

Turá, RTVS Bratislava 

21.11.2017 HO Triedna besiedka dychového oddelenia 

-  žiaci z triedy Bc. Vladimíra 

Kočického, Martina Brkala, DiS.art., 

Martina Hollého. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

23.11.2017 

24.11.2017 

HO Čarovná flauta, Nižná-účasť žiakov na 

16. ročníku celoslovenskej súťaži v hre 

na zobcovej flaute a drevených 

dychových nástrojoch. 

ZUŠ Nižná 

24.11.2017 LDO 21.ročník celoslovenskej súťaže v 

prednese pôvodnej slovenskej prózy a 

150. výročie narodenia spisovateľky 

TIMRAVINA STUDNIČKA. 

MsÚ v Lučenci 

24.11.2017 - HO Sústredenie hudobnej zložky DFS Projekt Nadácie ŽIVOT a ZUŠ 

Stará Turá Rekreačné 
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26.11.2017 Turanček. zariadenie Javorinka Stará Turá 

28.11.2017 HO Triedna besiedka dychového oddelenia 

-  žiaci z triedy Mgr. Moniky 

Železníkovej a Bc. Moniky Klenovej. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

december       

03.12.2017 HO Slávnostné rozsvietenie I. adventnej 

sviece.  

Mesto Stará Turá, Námestie 

slobody  

01.12.2017 VO Prevzatie ocenenia medzinárodnej 

výtvarnej súťaže "Medicína v histórii" 

Kristínou Hrubou a Mgr. Miroslavou 

Lacovou v Arcibiskupskom paláci, účasť 

na slávnostnej omši v Chráme sv. Víta 

v Prahe. 

Hnutie na vlastných nohách-  

Fakultná nemocnica, Plzeň, 

Európske centrum Excelence 

NTIS v Plzni, 

Arcibiskupský palác, Praha 

04.12.2017 HO Jazzový Workshop. ZUŠ Trenčín 

05.12. 2017 HO 

 

Vianočný koncert sláčikového 

oddelenia. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

06.12.2017 VO Vytvorenie originálnych vianočných 

pozdravov pre MsÚ Stará Turá. 

ZUŠ Stará Turá 

08.12.2017 HO 

TO 

LDO 

TO 

Výchovný koncert pre I. stupeň na 

podporu realizácie bezbariérového 

riešenia ZŠ prostredníctvom grantového 

programu Nadácie ZSE a Asociácie 

pomoci postihnutým APPA Dostaneme 

ťa do škôl. 

ZUŠ Stará Turá v spolupráci so  

ZŠ a DK Javorina 

08.12.2017 HO 

TO 

LDO 

TO 

Výchovný koncert pre II. stupeň na 

podporu realizácie bezbariérového 

riešenia ZŠ prostredníctvom grantového 

programu Nadácie ZSE a Asociácie 

pomoci postihnutým APPA Dostaneme 

ťa do školy. 

ZUŠ Stará Turá v spolupráci so  

ZŠ a DK Javorina 

10.12.2017 HO 

TO 

VO 

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT. Nadácia ŽIVOT a ZUŠ Stará 

Turá v spolupráci so  ZŠ, MŠ a 
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LDO 

 

DK Javorina 

12.12.2017 HO 

VO 

LDO 

 

Verejný koncert žiakov hudobného a 

literárno-dramatického odboru. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

13.12.2017 HO Triedna besiedka klavírneho oddelenia 

- žiaci z triedy Mgr. Andrey Borovskej. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

13.12.2017 LDO Triedna besiedka literárno-

dramatického oddelenia -  žiaci z triedy 

Mgr. Ivany Purtátorovej. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

15.12.2017 HO Triedna besiedka žiakov sláčikového 

oddelenia – žiaci z triedy Márie 

Bodnárovej, DiS.art. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

16.12.2017 HO Vianočné trhy v Starej Turej. Mesto Stará Turá 

Námestie slobody Stará Turá 

18.12.2017 LDO Tvorivé dielne „NOVÁ SCÉNIČKA“,  

- Divadlo Nová scéna Bratislava. 

Projekt Nadácie ŽIVOT a ZUŠ 

Stará Turá  

Divadlo Nová scéna Bratislava 

20.12.2017 HO   

TO 

Vystúpenie pre Justurspol.s.r.o. Stará 

Turá . 

Hotel Lipa Stará Turá 

20.12.2017 HO Triedna besiedka malých muzikantov– 

žiaci prípravného štúdia z triedy Mgr. 

Moniky Železníkovej. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

21.12.2017 VO Zaslanie prác na celoslovenskú 

súťaž „Aká bude Európa 2018 ?“ 

Informačné centrum 

Europe Direct Senica 

21.12.2017 TO Otvorená hodina malých 

tanečníkov PŠ pre rodičov a ostatnú 

verejnosť. 

ZUŠ Stará Turá, telocvičňa 

21.12.2017 TO Vianočný večierok a tanečný battle 

FREE-ZEE DANCE. 

ZUŠ Stará Turá, telocvičňa 

január       

13.01.2018 TO Vystúpenie na Plese mesta Kunovice. Mesto Kunovice 
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13.01.2018 HO II. séria folklórnej šou Zem spieva, 

súťažné kolo.  

Verejnoprávna RTVS  

Bratislava 

16.01.2018 HO Vystúpenie pre jubilantov v  MsÚ 

Stará Turá.  

MsÚ Stará Turá 

17.01.2018 VO Slávnostná vernisáž a oceňovanie 

žiakov výtvarnej súťaže: "Aká bude 

Európa 2018?" 

Informačné centrum 

Europe Direct Senica 

20.01.2018 TO Vystúpenie na Plese futbalistov v 

Starej Turej. 

Futbalový zväz 

27.01.2018 TO Vystúpenie na Plese Strednej odbornej 

školy v Starej Turej. 

SOŠ 

30.01.2018 HO Triedna besiedka strunového 

oddelenia – žiaci z triedy Mareka 

Kutláka, DiS.art. 

ZUŠ Stará Turá 

31.01.2018 LDO 

TO 

VO 

HO 

Stretnutie s umením, medziodborový 

verejný program 

Domov bielych hláv 

február       

09.02.2018 VO Zaslanie prác do 20.ročníka 

medzinárodnej detskej umeleckej súťaže 

„Nová Zagora 2018“ v Bulharsku. 

DUGA ArtStudio 

Bulharsko - Nová  

Zagora 

28.02.2018 LDO Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo. MsKS Nové Mesto nad Váhom 

28.02.2018 LDO Literárna súťaž „ Poetický Púchov“ 

Zaslanie literárnych prác. 

CVČ Púchov 

 

 

marec 

      

03.03.2018 HO Oslava 90.-tych narodenín 

občianky mesta Stará Turá. 

 

Reštaurácia Andiamo 

Stará Turá 

 

05.03.2018 HO Staroturianska Popstar I.kolo 

Spevácka súťaž pre žiakov ZŠ a ZUŠ 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 
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Stará Turá. 

07.03.2018 HO Vystúpenie pre Materskú školu Spoznaj 

hudobné nástroje. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

09.03.2018 HO Vystúpenie ku Dňu žien. Dom kultúry Cetuna 

10.03.2018 HO Vystúpenie ku príležitosti MDŽ  pre 

obec Kunovice. 

SOŠ Stará Turá 

10.03.2018 TO  Tanečná súťaž DANCE STAR 

Qualifiers 2018. 

Športová hala Klokočina,  Nitra 

12.03.2018 LDO Literárna súťaž Villa Zerna 

Zaslanie literárnych prác. 

Obecný úrad Horné Sŕnie 

15.03.2018 VO 22. ročník celoslovenskej literárno-

výtvarnej súťaže DÚHA 2017/2018  

Zaslanie výtvarných prác. 

Ľubovianske osvetové stredisko 

v Starej Ľubovni a MŠ SR 

16.03.2018 HO Vystúpenie pre Ľubomíra Feldeka a 

Oľgu Feldekovú. 

Kaviareň DK Javorina 

19.03.2018 HO Staroturianska Popstar II. kolo. ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

23.03.2018 HO 

TO 

Vítanie jari a Remeselný trh. DK Javorina a Mesto Stará 

Turá, Námestie slobody  

23.03.2018 LDO 64. ročník Hviezdoslavov Kubín - 

Podjavorinskej Bzince  

Celoštátna súťaž a prehliadka 

umeleckého prednesu poézie a prózy. 

Okresný úrad Trenčín – 

odbor školstva a Trenčianske 

osvetové stredisko v Trenčíne. 

ZŠ Bzince pod Javorinou 

30.03.2018  LDO Literárna súťaž Medziriadky. Zaslanie 

prác. 

Mestský úrad Bratislava - 

Petržalka 

apríl     

08.04.2018 HO VIDIEČANOVA HABOVKA 2018 

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka 

hudobného folklóru detí. Regionálne 

kolo. 

Trenčianske osvetové stredisko, 

Dolná Súča 

10.04.2018 HO Triedna besiedka dychového oddelenia 

– žiaci z triedy Martina Brkala, DiS.art. 

ZUŠ, koncertná sála 
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13.04.2018 HO 

LDO 

 

Vystúpenie pri príležitosti osláv Dňa 

učiteľov v Starej Turej. 

Hotel Lipa Stará Turá 

18.04.2018 HO 

TO 

VO 

LDO 

 

Deň otvorených dverí.  Hotel Lipa Stará Turá, MsÚ 

Stará Turá, ZŠ, ZUŠ, CVČ, 

SOČ 

 

16.04.2018 HO 4.ročník projektu "Students Meet 

Professionals - Storočnica súZVUKU." 

Cirkevné konzervatórium 

Bratislava 

17.04.2018 HO Triedna besiedka sláčikového 

oddelenia – žiaci z triedy Márie 

Bodnárovej, DiS.art. a JUDr. Norberta 

Adamova, PhD. 

ZUŠ, koncertná sála 

18.04.2018 HO 

TO 

VO 

LDO 

 

Verejný koncert ku Dňu otvorených 

dverí ZUŠ Stará Turá. 

 

ZUŠ, koncertná sála 

21.04.2018 TO Cerberos fight night5, tanečné 

vystúpenie. 

Športová hala, Nové Mesto nad 

Váhom 

24.04.2018 HO Triedna besiedka klavírneho oddelenia 

– žiaci z triedy Mgr. Andrey Borovskej 

a Miroslava Krátkeho, DiS.art. 

ZUŠ, koncertná sála 

25.04.2018 VO 15. ročník celoslovenskej výtvarnej  

súťaže "Naši národní buditelia José 

Martí a Ľudovít Štúr". Zaslanie prác. 

Veľvyslanectvo Kuby v SR, 

RTVS Bratislava  

26.04.2018 VO Výstava výtvarných prác medzinárodnej 

súťaže "Medicína v histórii."  

Hnutie Na vlastných nohách-  

Fakultná nemocnica Plzeň, 

Západočeská univerzita v Plzni, 

Galerie Paletka 

27.04.2018 TO X. ročník vnútroškolskej tanečnej súťaže 

FREE-ZEE CUP and SHOWTIME. 

ZUŠ Stará Turá, telocvičňa 

30.04.2018 HO Stavanie mája, kultúrny program. Námestie slobody, Mesto Stará 

Turá 
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30.04.2018 TO Zlet čarodejníc, kultúrny program. Areál Jízdy králú 

Kunovice 

máj    

01.05.2018 TO Oslavy 1. Mája, 25. výročie vzniku 

Pražiarne, 15. výročie Topfest, , kultúrny 

program. 

Agentúra Morningnet. 

Námestie 1. mája, 

Piešťany 

03.05.2018 HO 3. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže  

"Banskoštiavnické kladivká 2018." 

ZUŠ Banská Štiavnica 

10.05.2018 HO 28. ročník celoštátnej speváckej súťaže v 

interpretácii slovenskej ľudovej piesne 

SLÁVIK SLOVENSKA 2018 

Okresné kolo. 

ZUŠ Nové Mesto nad Váhom 

11.05.2018 HO 1.ročník regionálnej klavírnej súťaže 

"Piešťanské klávesy." 

ZUŠ Piešťany 

12.05.2018 HO 

TO 

Podjavorinské folklórne slávnosti 2018 

- VI. ročník.  

Obec Lubina, obec Bzince pod 

Javorinou, mesto Stará Turá v 

spolupráci s Trenčianskym 

osvetovým strediskom v 

Trenčíne. Amfiteáter Roh 

Lubina 

13.05.2018 TO 

LDO 

Deň matiek, kultúrny program. DK Javorina  

Stará Turá, ZŠ, ZUŠ, MŠ 

15.05.2018 HO Triedna besiedka dychového 

oddelenia. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

20.05.2018 HO Jízda králú v Kunovicích. Nádvorie  Panského  

dvora v  Kunoviciach 

21.05.2018 VO Výstava výtvarných prác 

v kaviarni Cooltura. 

ZUŠ Stará Turá  a Kaviareň 

Cooltura 

22.05.2018 HO Triedna besiedka dychového 

 oddelenia. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

23.05.2018 LDO Triedna besiedka literárno-

dramatického oddelenia. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

23.-

27.05.2018 

TO Celosvetová tanečná súťaž  

Dance Star World Finals 2018. 

DanceStarOfficial 

Agency: EolSolutions 

LTD, Poreč, Chorvátsko 
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29.05.2018 HO Koncert Sláčikového komorného 

orchestra a jeho hostí. 

Evanjelický kostol  

v Starej Turej 

24.05.2018 HO 28. ročník celoštátnej speváckej súťaže v 

interpretácii slovenskej ľudovej piesne 

SLÁVIK SLOVENSKA 2018 

Krajské kolo. 

Okresný úrad Trenčín, odbor 

školstva 

ZUŠ Trenčín 

jún      

01.06.2018 HO 

TO 

Veľký deň detí v Starej Turej. Námestie slobody Stará Turá 

03.06.2018 TO Medzinárodný deň detí v Topoleckej. DHZ Topolecká, Hasičská 

zbrojnica v Topoleckej 

06.06.2018 HO Triedna besiedka strunového 

oddelenia, oddelenia bicích nástrojov 

a Schoolband. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

07.06.2018 VO VI. ročník celoslovenskej výtvarnej 

súťaže "Maľujte s PRIMALEXOM", 

oceňovanie. 

PPG Deco Slovakia, s.r.o., 

Žilina 

08.06.2018 HO 

TO 

XXVII. ročník Staroturiansky jarmok 

2018. 

Námestie slobody Mesto Stará 

Turá 

09.06.2018 TO Tanečná súťaž "O pohár primátora 

mesta Považská Bystrica." 

Mesto Považská Bystrica, CVČ 

a Považské osvetové stredisko 

12.06.2018 LDO Beseda a workshop s režisérom 

Jurajom Lehotským. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

15.06.2018 HO Triedna besiedka strunového 

oddelenia– žiaci z triedy JUDr. Norberta 

Adamova, PhD. 

ZUŠ Stará Turá, koncertná sála 

16.06.2018 VO Vernisáž a oceňovanie žiakov 15. 

ročníka celoslovenskej výtvarno-

literárnej súťaže "Naši národní 

buditelia José Martí a Ľudovít Štúr".  

Veľvyslanectvo Kubánskej 

republiky v SR, Budova RTVS  

17.06.2018 TO FREE- ZEE SHOW 2018, tanečné 

vystúpenie. 

DK Javorina  

Stará Turá 

18.06. – 30. 

06. 2018 

VO Výstava výtvarných prác absolventov 

výtvarného odboru. 

 DK Javorina 

21.06.2018 HO Hudobný workshop skladateľa ZUŠ Stará Turá 
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Antona  Popoviča so žiakmi ZUŠ. 

22.-

23.06.2018 

HO 4.ročník Festivalu Divné veci 

Kultúrny program DFS Turanček, 

školského orchestra, dychového 

oddelenia. 

Mesto Stará Turá a agentúra 

AVE agency. 

Terasa nad kvetinárstvom IRIS, 

priestor pred Katolíckym 

kostolom, Námestie slobody, 

ZUŠ Stará Turá  

22.-

23.06.2018 

TO 4.ročník Festivalu Divné veci- 

kultúrny program tanečného odboru. 

Mesto Stará Turá a agentúra 

AVE agency. 

Priestor pred Katolíckym 

kostolom, na Námestí slobody 

a pred ZUŠ Stará Turá 

22.-

23.06.2018 

LDO 4.ročník Festivalu Divné veci 

STRAŠIDLÁ V ŠKOLE ALEBO 

DOUČKO - divadelné vystúpenie. 

Mesto Stará Turá a agentúra 

AVE agency. Priestor pred 

Katolíckym kostolom 

22.-

23.06.2018 

VO 4.ročník Festivalu Divné veci 

STARÁ TURÁ KREATÍVNYMI 

OČAMI - výtvarný workshop a vernisáž. 

Mesto Stará Turá a agentúra 

AVE agency. 

Budova Gazda, Stará Turá 

26.06.2018 TO FREE-ZEE-SHOW, tanečné vystúpenie 

pre I. stupeň ZŠ Stará Turá. 

DK Javorina  

Stará Turá 

26.06.2018 TO FREE-ZEE-SHOW, tanečné vystúpenie 

pre II. stupeň ZŠ Stará Turá. 

DK Javorina  

Stará Turá 

26.06.2018 HO Kultúrny program pri príležitosti 

zlatých svadieb.   

MsÚ Stará Turá 

28.06.2018 HO Kultúrny program pri príležitosti 

zlatých svadieb.  

MsÚ Stará Turá 

júl      

02.07.2018 TO Priame vstupy žiakov tanečného 

odboru, vicemajstrov sveta  - 

DanceStarWorld Poreč, v relácii 

TV Markíza –TEELERÁNO. 

TV Markíza 

29.07.2018 HO Stretnutie bratstva Čechov 

a Slovákov na Javorine, vystúpenie 

DFS Turanček. 

Prípravný výbor. Klub 

kultúry Uherské Hradište a 

Trenčiansky samosprávny 

kraj. Amfiteáter Veľká 

Javorina 
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Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného 

odboru- pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová, 3triedy  

 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

Medzinárodná výtvarno-

literárna súťaž "Medicína v 

histórii", Praha 

 

Mimoriadne ocenenie - Cena 

riaditeľa FN Plzeň, MUDr. 

Václava Šimánka 

Kristína Hrubá 

Ocenenie                  I. kategória   Julianna Volárová 

Čestné uznanie           I. kategória 

 

Timea Tomášková 

Čestné uznanie           I. kategória     Karolína Dunajčíková 

 

Ocenenie                III. kategória   Katarína Pernišová 

Celoslovenská výtvarná 

súťaž "Aká bude Európa 

2018?", Senica 

 

1.miesto                  III. kategória   

víťazný návrh kalendárika 

Kristína Hrubá 

Ocenenie                III. kategória   

           

Libuša Kýšková 

15. ročník celoslovenskej 

výtvarno-literárnej súťaže 

"Naši národní buditelia 

José Martí a Ľudovít 

Štúr", Kubánske 

veľvyslanectvo v SR 

Bratislava 

1.miesto                 III. kategória Kristína Hrubá 

Cena veľvyslankyne 

                               III. kategória 

Zuzana  Naďová 

VI. ročník celoslovenskej 

výtvarnej súťaže "Maľujte 

s PRIMALEXOM", Žilina 

(5 000 prác,357 škôl) 

2. miesto                      III. kategória   Katarína Pernišová 
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Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných  a celoslovenských súťaží výtvarného 

odboru- pedagóg: Mgr. Oľga Medňanská, 8 tried  

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

 19.ročník medzinárodnej 

detskej umeleckej súťaže 

„Nová Zagora 2017“ , 

Bulharsko 

Diplom Dominika Galandáková 

Diplom  Katarína Otiepková 

 47. TH INTERNATIONAL 

CHILDREN´S ART 

EXHIBITION 2017, 

Japonsko 

Strieborná medaila Bibiana Burianová 

Bronzová medaila Nino Kontina 

Medzinárodná výtvarno-

literárna súťaž "Medicína v 

histórii", Praha 

 

Cena Zoja Slávková 

Čestné uznanie Linda Manďáková 

Celoslovenská výtvarná 

súťaž "Aká bude Európa 

2018?", Senica 

 

1.miesto                   II. kategória   

víťazný návrh kalendárika 

Viktória Machlová 

Ocenenie Simona Biesová 

15. ročník celoslovenskej 

výtvarno-literárnej súťaže 

"Naši národní buditelia 

José Martí a Ľudovít 

Štúr", Kubánske 

veľvyslanectvo v SR 

Bratislava 

Cena Predsedu Spoločnosti 

priateľov Kuby na Slovensku 
Natália Pribišová 

2. miesto                   I. kategória Sára Alušicová 

3. miesto                   I. kategória Vanesa Ostrovská 

Cena veľvyslankyne Michaela Idesová 

1.miesto                   II. kategória Lea Medňanská 
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3. miesto                  II. kategória Karolína Kondlová 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky tanečného odboru 

 pedagóg: Katarína Rzavská 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

 IX. ročník celoslovenskej 

tanečno-súťažnej prehliadky 

„MY DANCE“, Myjava 

1. miesto open choreografie deti 1: 

choreografia LOLLIPOP 

2. miesto malé choreografie B deti : 

choreografia TRIO 

„DANCE STAR Qualifiers 

2018“, Nitra 

1. miesto urbandancestyles choreografia s 

názvom TURN IT UP 

2. miesto open choreografia s názvom 

BRIDE TO BE 

2. miesto open choreografia s názvom 

BACK TON 80´S 

2. miesto   open choreografia s názvom 

BOOMERANG 

3. miesto open choreografia s názvom KIDS 

FROM THE BLOCK 

3. miesto urbandancestyles choreografia s 

názvom LEMON VIBES 
Celosvetová tanečná súťaž 

„DanceStarWorldFinals 

2018“, Chorvátsko 

2. miesto Back to 80´s – Open choreografia, 

seniori 

4. miesto LemonVibes – Urban 

choreografia, seniori 

4. miesto Turnitup – Urban choreografia 

juniori 

„Pohár primátora mesta 

Považská Bystrica", 

1.miesto Nicol Lišková - Kidsfromtheblock 
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Považská Bystrica 1.miesto Back to 80´s – Open choreografia, 

seniori 

 1.miesto LemonVibes – Urban 

choreografia, seniori 

 2.miesto BOOMERANG - Open 

choreografia, deti 

 3.miesto Turnitup – Urban choreografia 

juniori 

 3.miesto Bride to be - Open skupina, juniori 

 Špeciálne ocenenie pre 

FREE-ZEE Dance za 

všetky choreografie 

 

 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky hudobného odboru 

- pedagóg: Mgr. Andrea Borovská, hra na klavíri 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

4.ročník projektu 

"StudentsMeetProfessionals 

- Storočnica súZVUKU." 

Mimoriadna cena doc. 

JordanyPalovičovej 

Hubert Závodský 

3. ročník celoslovenskej 

súťaže "Banskoštiavnické 

kladivká 2018", Banská 

Štiavnica 

Zlaté pásmo -       IV. kategória Hubert Závodský 

1.ročník regionálnej klavírnej 

súťaže "Piešťanské 

klávesy", Piešťany  

Zlaté pásmo-        IV. kategória Hubert Závodský 
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Účasť na súťažiach, výsledky hudobného odboru 

- pedagóg: MgA. Michal Stískal 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

II. séria folklórnej šou RTVS 

„Zem spieva“, Bratislava 

Postup do súťaže Zem spieva 

z kastingu v Martine   

Hana Železníková  

Celoštátna postupová súťaž a 

prehliadka hudobného 

folklóru detí „ Vidiečanova 

Habovka 2018“ Dolná Súča, 

regionálne kolo. 

Zlaté pásmo v kategórii 

sólový spev 

Hana Železníková 

Zlaté pásmo v kategórii 

sólový spev 

Zuzana Fecková 

Strieborné pásmo v kategórii 

spevácka skupina a ľudová 

hudba  

DFS Turanček 

28. ročník celoštátnej speváckej 

súťaže v interpretácii slovenskej 

ľudovej piesne „SLÁVIK 

SLOVENSKA 2018“,Nové 

Mesto nad Váhom, okresné 

kolo 

 

1.miesto v II. kategórii Hana Železníková 

2.miesto v I. kategórii Klára Mikulcová 

28. ročník celoštátnej speváckej 

súťaže v interpretácii slovenskej 

ľudovej piesne „SLÁVIK 

SLOVENSKA 

2018“,Trenčín,krajské kolo 

3.miesto v II. kategórii Hana Železníková 

Staroturianska popstar 1.miesto Sofia Hvožďarová 
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Účasť na súťažiach, výsledky literárno-dramatického odboru 

- pedagóg: Mgr. Ivana Purtátorová 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

Regionálna súťaž v 

umeleckom prednese 

pôvodnej slovenskej prózy 

TIMRAVINA 

STUDNIČKA  

1.miesto  III. kategóri Kristína Počarovská 

2.miesto v I. kategórii Jiří Synek 

3.miesto v I. kategórii Pavel Kuchárek 

Hviezdoslavov Kubín - 

obvodné kolo 

3.miesto v III. kategórii Kristína Počarovská 

3.miesto v II. kategórii Kristína Tinková 

Literárna súťaž Villa Zerna, 

celoslovenské kolo. 

 

2.miesto v I. kategórii ZŠ, 

próza 

Anna Mária Redajová 

 

 

V školskom roku 2017/2018 získali žiaci ZUŠ Stará Turá 59 ocenení, z toho 14  

medzinárodných , vo výtvarnom a tanečnom odbore. 

 

 

 

Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov ZUŠ: 

 

 Mgr. Miroslava Lacová - ocenenie primátorky mesta Stará Turá ku Dňu učiteľov- za 

osobnostný prínos a dosahovanie výnimočných úspechov vo výchovno-vzdelávacej 

práci v prospech detí 

 Katarína Rzavská - ocenenie primátorky mesta Stará Turá ku Dňu učiteľov- za 

osobnostný prínos a dosahovanie výnimočných úspechov vo výchovno-vzdelávacej 

práci v prospech žiakov 

 Mgr. Andrea Borovská –Diplom za prípravu žiakov v sólovej hre na klavíri, Cirkevné 

konzervatórium Bratislava 
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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, 

 plagát s motívom žiačky VO 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, 

 vystúpenia žiakov TO - živý vstup v relácii TELERÁNO v TV Markíza, 

 vystúpenia žiakov TO v Dance Star World Chorvátsko – priame internetové prenosy, 

 vystúpenie žiačky HO a DFS  Turanček v relácii RTVS Zem spieva, 

 medzinárodná spolupráca s charitatívnou organizáciou „ Na vlastných nohách“ 

 vystavované výtvarné práce žiakov VO v zahraničí, 

 kalendáriky Europe Direct Senica s motívom prác žiakov VO,  

 úspešná účasť žiakov na súťažiach, prehliadkach umeleckej tvorby, folklórnych 

podujatiach atď., množstvo vystúpení na verejnosti. 

 

 

j.) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Poskytovateľ:   Nadácia ŽIVOT Stará Turá 

Prijímateľ:   Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá- HO 

Zrealizovaný projekt: Sústredenie DFS Turanček, Dubník  

 

Poskytovateľ:    Nadácia ŽIVOT Stará Turá 

Prijímateľ:   Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá - LDO 

Zrealizovaný projekt: Život s divadlom  - zahrajme si divadlo, workshop s hercami 

Novej Scény Bratislava 

 

http://www.zusstaratura.sk/
http://www.staratura.sk/
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Poskytovateľ:   Nadácia ŽIVOT Stará Turá 

Prijímateľ:   Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá - HO 

Zrealizovaný projekt: Objav čaro fujary, beseda o ľudových nástojoch spojená 

s prezentáciou ľudových nástrojov výrobcov Jána Šulíka 

a Dušana Olexu, ZUŠ Stará Turá 

 

Poskytovateľ:        Nadácia Život Stará Turá 

Prijímateľ:        Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá – TO 

Zrealizovaný projekt:         Sústredenie  a tanečný workshop, Dubník  

 

Poskytovateľ:          organizátor a sponzor, rodič Jozef Gergely 

Zrealizovaný projekt:  "Spoznaj umeleckú tlač", exkurzia  30. žiakov výtvarného odboru   do    

umeleckých tlačiarní M´ART  PRINT GALLERY, Veľké Zálužie 

 

Poskytovateľ:   Raiffeisen banka  

Prijímateľ:   Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá 

Nepodporený projekt: Gesto pre mesto- Uchovajme a šírme piesne podjavorinského 

kraja. Projekt nebol zaradený do hlasovania z dôvodu, že sa do 

projektu za okres Nove Mesto nad Váhom neprihlásili iní 

uchádzači. 

 

Poskytovateľ:        Nadácia Poštovej banky 

Prijímateľ:       Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá 

Nepodporený projekt:   Nápad pre folklór, Podprogram – „UKÁŽ SA“ – Uchovajme 

a šírme piesne podjavorinského kraja 

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. Podanou pomocnou rukou je finančná podpora zo strany 

rodičovského združenia ale tiež jednotlivcov a sponzorov školy, bez ktorých by sa niektoré 

projekty, aktivity, účasť na súťažiach ale i skvalitnenie materiálno –technického vybavenia  

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

 

 

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 a výtvarnými prácami, obohatili  

v školskom roku 2017/2018 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, 

 Dostaneme ťa do škôl, výchovný koncert na podporu realizácie bezbariérového 

riešenia v ZŠ Stará Turá, prostredníctvom grantového programu Nadácie ZSE 

a Asociácie pomoci postihnutým APPA, 

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

(www.stonozka.org), 

 Medicína v histórii, výtvarno-literárny projekt na podporu liečby Crohnovej choroby, 

Fakulta aplikovaných vied Západočeskej univerzity v Plzni, výskumné centrum NTIS, 

FN Plzeň. 

Humanitárna organizácia Na vlastných nohách. Svojimi  výtvarnými  prácami  ju 

aktívne podporujú od roku 1993, pod vedením  Mgr. Miroslavy p. Lacovej. Jej zakladateľkou 

je Češka, žijúca v Nórsku – 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 r.1995 „vykreslili“ žiaci výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá trenčianskemu 

novorodeneckému oddeleniu inkubátor, v hodnote 700 tisíc KČ.  

V školskom roku 2017/2018 sa žiaci výtvarného odboru pod vedením Mgr. Miroslavy 

Lacovej a Mgr. Oľgy Medňanskej úspešne zapojili do medzinárodného projektu Medicína 

v histórii, kde získali popredné ocenenia. 

http://www.stonozka.org/
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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. 

Počas celého roka  sa  naša škola spolupodieľala na kultúrnych akciách  Mesta Stará Turá a 

Domu kultúry Javorina a iné., ktoré majú dlhoročnú pevnú tradíciu: 

 Kopaničársky jarmek, 

 Vianočný trh, 

 Benefičný koncert  Nadácie ŽIVOT, 

 Vítanie jari a vynášanie Moreny, 

 Stavanie mája, 

 Podjavorinské folklórne slávnosti na vrchu Roh, 

 Deň matiek, 

 Jízda králú, Kunovice, 

 Staroturiansky jarmok, 

 Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. 

 

k.) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou. 

V ZUŠ Stará Turá  nebola v školskom roku 2017/2018 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 
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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.  

 Vďaka iniciatíve vedenia ZUŠ, školského úradu a podpore verejnosti bol úspešne 

zrealizovaný projekt Gesto pre mesto, na obnovu historických vežových hodín na budove ZUŠ. 

Poďakovanie patrí Technický službám, ktoré skrášlili priestranstvo pred budovou školy 

spevnenými plochami a zrekonštruovaným chodníkom. V  spolupráci s  ZUŠ zrekonštruovali 

i studňu pred školou. V roku 2018 sme obrúsili kovové oplotenie areálu školy  a vchodové 

brány a bol na ne nanesený nový náter. 

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: 

 učebné pomôcky (stojany na noty, knihy, učebnice, noty, výkresy ), súčiastky ( sady 

strún, sady na čistenie nástroja, kalofónie, pavúky na husle, sláčiky, nátrubky atď.), 

prevádzkové stroje, hudobné nástroje (  husle, klarinet, predlžovacie slúchadlové 

káble, náhlavné slúchadlá). 

  kapitálové výdavky - pridelená finančná dotácia na od zriaďovateľa bola použitá pre 

účely skvalitnenia vyučovania hry v súbore, na zakúpenie kontrabasu STENOR 

s púzdrom a slákom.  

 interiérové vybavenie tried a chodbových priestorov -  Za účelom odkladania si 

oblečenia žiakov navštevujúcich hru v súbore, sme chodbový priestor vybavili 

šatňovou lavičkou s vešiakovou stenou a roštom. Pre propagáciu a informovanosť 

návštevníkov budovy školy sme kúpili mobilný Flipchart, ktorý sme umiestnili na 

najfrekventovanejšom mieste v prízemí budovy. Jeho využitie je účelové i pri 

vyučovaní, prednáškach a školeniach zamestnancov a tiež pri workshopoch. Učebňu 

LDO sme vybavili skriňovou zostavou. 

 výpočtová technika – pre efektívne využívanie informačného systému iZUŠ, prechod 

školy na elektronicky vedenú pedagogickú dokumentáciu, potrebu modernizácie 

vyučovania prostredníctvom IKT techniky a pre splnenie požiadaviek MŠ na 

materiálne zabezpečenie v zmysle ŠVP, bolo nevyhnutné zabezpečenie 8 notebookov 

pedagógom.  

Nedostatky, ktoré ovplyvňovali chod jednotlivých odborov:  

V sanitárnych priestoroch prízemia školy bola nutná výmena obkladačiek, ktoré sa 

vydúvali a odpadávali. Nakoľko nebolo možné podať reklamáciu v zmysle Zmluvy o dielo  
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z dôvodu skončenia platnosti záručnej doby, boli na opravu čerpané prostriedky z rozpočtu 

školy.  

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 

projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá“. Po konzultácii so stavebným 

úradom, je možné tento problém riešiť až  po roku ukončení doby trvania projektu.  

V rámci projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá“ boli na učebne 

osadené, pre potreby ZUŠ nevyhovujúce dvere, ktoré nespĺňajú požiadavky na zvukovo 

izolačné vlastnosti a ktoré by zamedzili priepustnosti rušivých zvukov hlavne z učební 

hudobného odboru ale i tanečného a literárno-dramatického odboru. Postupne sa zameriavame 

na ich výmenu.  

Pretrváva vlhnutie priestorov školy v suteréne, čo bolo v minulosti pri rekonštrukcii  

a modernizácii 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. 

Po odbornej prehliadke klavírov v hudobnom odbore ladičom a externým servisným 

technikom firmy PETROF, bola konštatovaná možná oprava u dvoch nástrojov a návrh na 

vyradenie nástrojov, u ktorých by bola finančne neadekvátna oprava nástroja.  

 

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

činnosti školy v roku 2017: 

1. Dotácia z rozpočtu mesta bola vo výške 253 040,65 €, z toho bežné výdavky  

predstavovali 245 861,65 € a na kapitálové výdavky bolo poskytnutých 7 179,00 €. 

Bežný rozpočet na rok 2017 bol vyčerpaný na 99,99 % a kapitálový rozpočet na 98,34 % 

v zmysle platných rozpočtových pravidiel. 

Údaje o poskytnutých a použitých finančných prostriedkoch v roku 2017 sú nasledovné: 

 

 

Ekon.                    Rozpočet                              Čerpanie                        % plnenia 

kategória              /dotácia+vlast.príjmy/ 

610-mzdy:    162 143,00                        162 143,18   100,00 

620-poistné:            58 466,00                          58 462,72     99,99 

630-tovary,služby   47 759,00                              47 684,12                                99,84 
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640-bež.transfery         840,00                                   894,41                              106,48  

/člen.prísp.,nem.dávky/  

713-nákup prevádz. 

strojov,prístr.,zariad.  7 300,00                                7 179,00                               98,34 

 

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

 

      Vlastné príjmy ZUŠ boli rozpočtované v roku 2017 v celkovej výške 23 351,00  €.  

      Tieto tvoril príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - školné, ktoré bolo v skutočnosti       

      vybraté vo výške 17 623,50 € a príjem z prenájmu priestorov, ktorý predstavoval  

      3 787,11 €.  

      Nerozpočtovaným vlastným príjmom bol prijatý dobropis, a to v sume 154,17 €, vratka 

      z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 vo výške 785,39 € a finančný dar  

      od Raiffeisen banky vo výške 1 000,00 €, poskytnutý v rámci projektu „Gesto pre mesto“. 

  

 

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 2017/2018      4.329,00 

Sponzorské dary         6.201,89 

2 % podiel dane         3.108,92 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 0 

 

 

n.) Vyhodnotenie cieľov, ktoré si škola určila na školský rok 2017/2018 

 

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 2017/2018 stanovila.  

Pri vyhodnotení cieľov  môžeme konštatovať  splnenie:  

 Pripravili sme hudobné podklady k nahratiu CD nosiča DFS Turanček , ktorého krst je 

plánovaný k 70. výročiu založenia školy. Nahrávanie skladieb sa začalo realizovať 

v mesiaci jún v nahrávacom štúdiu školy, profesionálnym zvukárom. 

 Zabezpečili sme dva chýbajúce kroje do  hudobnej zložky DSF Turanček, za pomoci 

sponzora, p. Jitky Durcovej. 
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 Čiastočne sme zostavili program k 70.výročiu založenia školy, do ktorého príprav 

budú zapojené všetky odbory školy s využitím medziodborovej spolupráce. 

K spolupráci boli oslovení úspešní bývalí absolventi školy. 

 Nad rámec výchovno-vzdelávacieho procesu boli zrealizované výučbové víkendové 

sústredenia tanečného odboru a DFS Turančekň a tanečný workshop s majstrom sveta 

Norom Grofčíkom. 

 V súlade so splnením požiadaviek ŠVP  na základné  materiálno- technické 

a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ  sme pokračovali 

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

materiálne vybavenie. Za účelom skvalitnenia výučby dychového oddelenia bol 

kúpený klarinet a na základe pridelenej dotácie mesta , na podporu zachovania 

ľudovej hudby, kontrabas.  

ZUŠ 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 výraznej finančnej pomoci sponzorov školy. 

 Za účelom rozvoja klasického tanca v tanečnom odbore boli  do priestorov  telocvične 

zakúpené prenosné baletné tyče, zo sponzorského príspevku PreVaK,s.r.o.. Pre 

verejnosť sme uskutočnili  10. ročník úspešnej vnútroškolskej tanečnej súťaže FREE 

ZEE Cup a  v DK Javorina -FREE ZEE Show. 

 Budúcich záujemcov o štúdium v literárno-dramatickom odbore sme motivovali   

divadelnými predstaveniami v priestoroch ZUŠ, MŠ ale aj v rámci festivalu Divné 

veci a Dňa otvorených dverí. Pokračujeme v jeho rozvoji a zabezpečení materiálno-

technického vybavenia. Objednali sme osvetlenie javiska.  

 Žiakov klavírneho oddelenia  sme úspešne zapojili do medzinárodného projektu 

„Studentsmeets Profesional“, pod záštitou Cirkevného Konzervatória v Bratislave. 

Klavírne oddelenie zaznamenalo prvé úspechy v súťažiach. 

  Pedagogickí zamestnanci boli vysielaní formou pracovných ciest  ako pedagogickí 

sprievod, pozorovatelia, členovia porôt na súťažiach, na tvorivé dielne, prehliadky 

a vzdelávacie semináre.  

 Zorganizovali sme verejnosťou kladne hodnotený 4. ročník Dňa otvorených dverí v 

 ZUŠ Stará Turá, na základe ktorého sa zvyšuje počet uchádzačov o umelecké štúdium 

v našej škole. 

 Výrazne sme verejne prezentovali výborné výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti 

žiakov, ktorých sme zapájali do verejných vystúpení, súťaží a prehliadok umeleckej 

tvorby. Podporovali sme v nich zdravé sebavedomie verejným vystupovaním. 

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

ktorí  v školskom roku 2017/2018 prezentovali  výsledky výchovno- vzdelávacieho 

procesu až na 116 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. 
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 Ku príležitosti podujatia Dňa detí v Starej Turej, naša škola zorganizovala 1. ročník 

speváckej súťaže Staroturianska POPstar. 

 

 

 Napriek výzvam voľného pracovného miesta učiteľa hry na bicie nástroje  v ZUŠ 

Stará Turá, o toto pracovné miesto nebol prejavený záujem. Musíme konštatovať, že 

sa nám nepodarilo získať učiteľa hry na bicie nástroje. 

 

 

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

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení 

SILNÉ STRÁNKY 

 Plnoorganizovaná škola – 4 odbory, 

 stály záujem o štúdium, 

 budova školy je po rekonštrukcii, 

 sídlo subjektu- dôstojná, priestranná 

budova a poloha subjektu – dobrá 

dostupnosť školy v centre mesta, 

prepojenosť areálu so ZŠ, 

 vyťaženosť a účelovosť budovy – odborné 

učebne, koncertná sála, ateliéry, 

počítačová učebňa, keramická dielňa, 

divadelná sála, odborné učebne pre 

súborovú hru, telocvičňa, nahrávacie 

štúdio, 

 kvalifikovanosť a odbornosť pedagógov, 

 spoločné plánovanie a rozhodovanie, 

iniciatíva pedagógov na spoločnom 

rozvoji školy, 

 pozitívny imidž školy (vlastné logo, 

webová stránka), 

 výrazné mediálne zverejňovanie 

výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

 výborné výsledky a popredné umiestnenia 

žiakov na celoslovenských 

a medzinárodných súťažiach, 

 dosiahnuté morálne ocenenia žiakov 

a pedagógov – Pamätný list sv. Gorazda, 

SLABÉ STRÁNKY 

 časté reklamácie prác po rekonštrukcii 

budovy, 

 chýbajúci prívod vody vo výtvarnom 

ateliéry, 

 chýbajúca spevnená plocha dvora po 

rozkopávkach, 

 nevyhovujúce dvere učební hlavne 

súborovej hry a dychového oddelenia, 

 opotrebované klavíre, vyžadujúce si 

nákladné opravy a ladenie, 

 chýbajúci kvalifikovaný pedagóg 

v predmete hra na klavír a hra na bicie 

nástroje, 

 pedagógovia dochádzajúci do ZUŠ 

z väčších vzdialeností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

45 
 

Talent trenčianskeho kraja, Medaila M.A. 

Bazovského,  

 aktivity školy, podujatia, verejná 

prezentácia žiakov v priestoroch školy 

i mimo nej, 

 medziodborová spolupráca, 

 dobré materiálno-technické a priestorové 

vybavenie školy, 

 chodbový priestor vybavený galerijným 

závesným systémom, 

 dobrá spolupráca s organizáciami mesta, 

MsÚ a DK Javorina, 

 aktívna realizácia projektov 

prostredníctvom Nadácie ŽIVOT 

a združenia rodičov, 

 tradícia zachovania folklóru - DFS 

Turanček, 

 organizovanie vnútroškolskej tanečnej 

súťaže Free Zee Cap a tanečnej Free Zee 

Show pre verejnosť, 

 organizovanie víkendových sústredení 

s lektormi, 

 organizovanie Dňa otvorených dverí, 

 stála návštevnosť rodičov a sympatizantov 

školy na podujatiach školy, 

 úspešní absolventi školy, prijatie žiakov 

na stredné a vysoké školy umeleckého 

zamerania, 

 nahrávacie štúdio vybavené ozvučovacou 

a nahrávacou technikov, 

 spolupráca so združením rodičov na 

výbornej úrovni, 

 úspešná 25 ročná spolupráca s 

medzinárodnou humanitárnou 

organizáciou Na vlastných nohách – 

Nórsko. 

 

  

PRÍLEŽITOSTI 

 zvýšené finančné prostriedky zo strany 

zriaďovateľa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RIZIKÁ 

 ukončená reklamačná doba 

rekonštrukčných prác budovy, znášanie 
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 zvýšenie vlastných príjmov, 

 získavanie finančných prostriedkov 

z grantov a od sponzorov, 

 modernizácia a postupné dopĺňanie 

vybavenia tried, 

 preradenie učiteľov ZUŠ s VOV ( 

absolventov konzervatórií) do vyššej 

platovej triedy, 

 aktívna spolupráca s pedagógmi MŠ, 

 medializácia a zviditeľňovanie 

výsledkov a aktivít školy, 

 výrazná prezentácia školy v rámci 

výročia založenia školy. 

 

nečakaných opráv z rozpočtu školy, 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

plánované investície, 

 neočakávané havarijné situácie, 

 hrozba výpovede kvalitných pedagógov 

z dôvodu vzdialenej dochádzky do práce 

a nízkeho finančného ohodnotenia 

pedagogických zamestnancov, 

 demografická situácia v meste, ubúdanie 

počtu detí, 

 zvýšené náklady na rodinu, 

 nízka kultúrna vyspelosť širokej 

verejnosti a ignorovanie podpory 

umeleckého vzdelávania a umenia ako 

takého. 

 

 

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

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium   

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 spolupráca so školou. 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. 

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní poskytuje ZUŠ umelecké vzdelávanie 

v jednotlivých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a študijných odboroch 

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 2017/2018  prejavili záujem  a boli úspešne prijatí na študijné 

odbory umeleckého vzdelávania v stredných školách a konzervatóriách žiaci: 

Nataša Nina Blašková – Stredná umelecká škola Trenčín, odbor animovaná tvorba 
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II. Ďalšie informácie: 

 

a.) Projekt spolupráce ZUŠ Stará Turá  a  festivalu Divné veci: 

 

Festival divné veci je medzinárodnou kultúrnou udalosťou Site specific theatre - 

multidisciplinárnym podujatím, divadelnej, výtvarnej, hudobnej, filmovej a tanečnej 

produkcie akéhokoľvek typu. Vzniká priamo na mieste tvorivým procesom, a preto prináša 

nové, neštandardné zážitky a originálnu komunikáciu, spojenú s pestrou škálou prezentácie 

umeleckej tvorby. V jeho rámci získali od  r. 2015 priestor žiaci tanečného odboru a v r. 2018 

žiaci všetkých 4 odborov našej ZUŠ, hľadajúc tak  platformu pre nové možnosti komunikácie 

s divákmi. Na báze spolupráce ZUŠ s erudovanými umelcami sme pripravili v období pred 

festivalom formou umelecko vzdelávacích workshopov so žiakmi ZUŠ verejné prezentácie a 

vystúpenia. Rozšírili sme  skúsenosti žiakov  o performatívne, experimentálne umelecké žánre 

a ich pódiovú, javiskovú prezentáciu a umožnili verejnosti v exponovanom čase konania 

festivalu zoznámiť sa s výsledkami umeleckých prezentácií žiakov a pedagógov ZUŠ.  

Tanečné vystúpenia boli prezentované v štýle „flash mob“- na divácky neočakávaných 

miestach v rámci mesta. Hudobné a divadelné predstavenia boli adaptované v konceptoch 

dramaturgie site specific theatre do lokalít festivalu a okien ZUŠ. Veľkoplošné výtvarné diela 

žiakov výtvarného odboru vznikali priamo na ulici mesta, kde boli vystavené v rámci 

vernisáže. Spolupracujúcimi lektormi projektu boli Anton Popovič, Monika Haasová 

a Iveta Haasová. Prínosom tejto spolupráce pre umelecké vzdelávanie v našej ZUŠ je i tá 

skutočnosť, že festival sa zameriava aj na detského diváka, s cieľom vzbudiť v ňom záujem 

o umenie.  

Záver: 

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

výsledkoch našej školy v školskom roku 2017/2018,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 finančne náročné  aktivity, ako účasť žiakov tanečného 

odboru na svetovom finále v Chorvátsku, nemohli zrealizovať.  

Vykročme do nového školského roka 2018/2019 - roka plného príležitostí pre našich 

úspešných žiakov a ich obetavých pedagógov. 
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V Starej Turej, dňa  06. 10. 2018 

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

           Mgr. Miroslava Lacová 

           riaditeľka školy 

 

 

Zoznam príloh: 

 Príloha č. 1 -  Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ  za  šk. r. 2017//2018 

 Príloha č. 2 -  Zoznam darov v školskom roku 2017/2018 

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

činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach v školskom roku 2017/2018 v 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 2017/2018 v ZUŠ 

Stará Turá. 

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

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach v školskom roku 

2017/2018 v ZUŠ Stará Turá. 
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Príloha č.1  

Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ za šk. r. 2017/2018: 
 

 

Stav k 1.9.2017 

Pokladňa:  90,37 € 

Bankový účet:   2 094,90 € 

Príjmy:  

ZRPŠ 4 329,00 € 

dary 6 201,89 € 

2% 3 108,92 € 

vystavené faktúry 350,00 € 

Príjmy spolu 13 989,81 €  
 Výdaje:  

Bankové poplatky 72,30 € 

Cestovné poplatky 561,09 € 

Doprava na súťaže a akcie 2 175,08 € 

Grafické služby 372,45 € 

HO pomôcky 1323,19 € 

 
TO pomôcky 3 517,79 € 

VO pomôcky 1 247,88 € 

 € 
LDO pomôcky 44,20 € 

Kancelárske potreby 4,00 € 

Kostýmy pre TO 1 153,20 € 

Licencia na program Omega- vedenie účtovníctva ZRPŠ 64,16 € 

Notársky poplatok- vybavenie 2% podielu dane 54,55 € 

Odmeny pre deti 140,58€ 

Opravahudobných nástrojov 20,00 € 

Poštovné 43,15 € 

Sústredenia TO a HO 891,99 € 

Štartovné na súťaže 348,70 € 

Ubytovanie pedagógov na súťažiach 436,00 € 

Vstupy do divadla 42,00 € 

Vstupy na súťaže -175,00 € 

Výdaje spolu: 12 687,31 € 

 
Stav k 1.9.2018 

Pokladňa:  183,57 € 

 
Bankový účet:   3 304,20 € 

 
 



 
 
 
 
 

50 
 

Príloha č.2  

Zoznam darov v školskom roku 2017/2018:  

 

 

   

23.05.2018 Nadácia ŽIVOT 
Tanečná súťaž DanceStarFinals- 

World Dance Masters 2018 
450,00€ 

18.05.2018 Morning net 
Tanečný odbor ZUŠ Stará Turá 

200,00 € 

07.05.2018 SUPTels.r.o. 
Tanečná súťaž DanceStarFinals- 

World Dance Masters 2018 1000,00 € 

16.04.2018 PreVak s.r.o 
Zakúpenie pomôcok pre tanečný 

odbor 
1200,00 € 

22.03.2018 Sensus Slovensko a.s. 
Tanečná súťaž DanceStarFinals- 

World Dance Masters 2018 
500,00€ 

14.03.2018 Záhorová Daniela Pomôcky pre tanečný odbor 50,00€ 

28.02.2018 WORKNET s.r.o. Pomôcky pre tanečný odbor 200,00€ 

19.02.2018 GEMINI s.r.o. 
Štartovné na tanečnú súťaž 

DanceStarFinals- 

WorldDanceMasters 2018 

100,00€ 

22.01.2018 
Mestský futbalový klub 

Stará Turá 

Zakúpenie kostýmov pre tanečný 

odbor 

50,00€ 

 

20.12.2017 JUSTUR 
Rozvoj Základnej umeleckej 

školy 
300,00 € 

03.11.2017 Nadácia ŽIVOT Tanečné sústredenie 440,00 € 

03.11.2017 Nadácia ŽIVOT Projekt Život s divadlom 225,00 € 

03.11.2017 Nadácia ŽIVOT 
Vzdelávacie sústredenie DFS 

Turanček 
231,67 € 

27.10.2017 Tatrabanka a.s. Baletizol do tanečného odboru 1000,00 € 

06.09.2017 Nadácia ŽIVOT Projekt Objav čaro fujary 256,66 €  
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Príloha č.3 

 

Základná umelecká škola, SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá 

 

 

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

umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2017/2018 

 

Predkladateľ : Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka  

 

 

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

umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2017/2018 (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 9. októbra 

2018. Pedagogická rada pri ZUŠ Stará Turá vzala túto Správu na vedomie bez pripomienok. 

 

 

 

 

V Starej Turej dňa:  9.10.2018 

 

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

  Mgr. Miroslava Lacová 

       riaditeľka školy 
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Príloha č.4 

Základná umelecká škola, SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá 

Rada školy 

 

 

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

Základnej umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2017/2018. 

 

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 2017/2018, ktorú 

dňa 9.októbra 2018 predložila riaditeľka ZUŠ Stará Turá Mgr. Miroslava Lacová na 

vyjadrenie Rade školy a ktorá bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa ................. 

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

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

 

 

 

 

 

.       

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

Mgr. Jana Vaňová 

 predsedníčka RŠ pri ZUŠ Stará Turá 
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Príloha č.5 

Základná umelecká škola, SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá 

 

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

umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2017/2018 

Predkladateľ : Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka  

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

umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2017/2018 (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 2017/2018. 

 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 2017/2018.  

 

 

 

 

Dňa : ....................      ................................................................. 

           Ing. Anna Halinárová 

primátorka Mesta Stará Turá 


