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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:  

Zástupkyňa školy: 032 7763066  

Ekonómka školy: 032 7762378  

Riaditeľ školy : 0905524957  

 

4. Internetová a elektronická adresa školy:  

www.zusstaratura.sk  

riaditelzusst@gmail.com  

 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy:  

Mesto Stará Turá, Ul. SNP 17A, 916 01 Stará Turá  

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy:  

Mgr. Miroslava Lacová – riaditeľka školy do 31.5. 2019 

MgA. Michal Stískal - riaditeľ školy v poverení  

Mgr. Železníková Monika -zástupkyňa riaditeľa školy do 31.8.2019 
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7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy  

V školskom roku 2018/2019 pracovali v ZUŠ Stará Turá tieto poradné  

a iniciatívne orgány:  

 

a) 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 2018/2019, 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: 6.9., 9.10., 27.11.2018., 23.1., 3.4., 24.4., 21.6.2019 

 

b) 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,  

- BcA. Monika Klenová vedúca predmetovej komisie pre dychové oddelenie a hudobnú 

náuku,  

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

- Mgr. Andrea Borovská vedúca predmetovej komisie klavírneho oddelenia a spevu  

- 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. 

 

Umelecká rada zasadala: 25.9., 13.11. 2018, 19.2., 14.5. 2019 
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c) 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: 

  

- BcA. Monika Klenová PK dychové oddelenie a hudobná náuka  

- Mária Bodnárová, DiS.art. PK strunové oddelenie 

- Mgr. Andrea Borovská PK klavírne oddelenie, hlasová výchova a spev  

- 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. 

 

 

d) 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 2018/2019 v tomto zložení:  

 

Predsedníčka: Mgr. Jana Vaňová 

Podpredsedníčka: Ing. Martina Závodská 

Zástupcovia zriaďovateľa 



5 
 

Bc. Eva Adámková 

Mgr. Iveta Gavačová 

Michal Valenčík 

Mgr. Miriam Bunčiaková 

Zástupcovia rodičov 

Jozef Gergely 

Mgr. Katarína Medňanská 

Mgr. Jana Vaňová 

Ing. Martina Závodská 

Zástupcovia pedagogických  pracovníkov 

Katarína Rzavská 

Mgr. Vladimír Kočický 

Zástupca nepedagogických  pracovníkov 

Miroslava Bezáková 

 

e) 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 2018/2019 v tomto zložení: 

 

Ing. Martina Závodská - predsedníčka  
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Lenka Jurkovičová - tajomníčka  

Alexandra Klimeková Kršáková - hospodárka  

Mgr. Iveta Topolčányová - člen kontrolnej komisie  

Ľubica Sadloňová - člen kontrolnej komisie  

Jozef Gergely- člen 

Ing. Milena Idesová - člen  

Boris Kocúrik- 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. 2018/2019 ( príloha č.1)  

1. Údaje o počte žiakov školy  

      Oproti začiatku predchádzajúceho šk. roka (367 žiakov), bol na začiatku školského roka 

2018/2019 zaznamenaný nárast v počte žiakov (376 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 

15.9.2018  

 

376 

 

122 

 

120 

 

116 

 

18 

Koniec 

školského 

roka – stav k 

29.6.2019  

 

362 

 

 

113 

 

 

118 

 

 

113 

 

 

18 

 

Počet žiakov  k 15.9.2018 k 29.6.2019 

Skupinové vyučovanie  261 271 

Individuálne vyučovanie  99 91 

Žiaci navštevujúci 2 

skupinové odbory  
14 14 

 



7 
 

2. Prehľad počtu žiakov v školskom roku 2018/2019 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  36 23 - 13 - 

1. ročník 1. časti  56 21 19 13 3 

2. ročník 1. časti  38 10 10 18 - 

3. ročník 1. časti  59 15 20 15 9 

4. ročník 1. časti  67 17 33 17 - 

1. ročník 2. časti  24 7 11 6 - 

2. ročník 2 .časti  40 12 10 12 6 

3. ročník 2 .časti  27 10 - 17 - 

4. ročník 2 .časti  20 6 9 5 - 

5. ročník 2 .časti  8 - 8 - - 

spolu  376 122 120 116 18 

 

2.stupeň základného 

štúdia spolu 

 

Hudobný 

odbor 

 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

1. ročník - - - - - 

2. ročník  - - - - - 

3. ročník  - - - - - 

4. ročník - - - - - 

spolu  - - - - - 

 

Absolventi prípravného štúdia umeleckého vzdelania podľa ISCED 

Odbor 

 

spolu 

 

Hudobný 

odbor 

 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

Počet absolventov  35 22 - 13 - 
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Absolventi 1. stupňa základného štúdia umeleckého vzdelania podľa ISCED - prvej časti: 

Odbor 

 

spolu 

 

Hudobný 

odbor 

 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

Počet absolventov  66 15 34 17 - 

 

Absolventi 1. stupňa základného štúdia umeleckého vzdelania podľa ISCED - druhej 

časti: 

Odbor 

 

spolu 

 

Hudobný 

odbor 

 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

Počet absolventov  19 6 8 5 - 

 

Absolventi 2. stupňa základného štúdia: 

Odbor 

 

spolu 

 

Hudobný 

odbor 

 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

Počet absolventov  - - - - - 

 

 

3.  Údaje o počte prijatých žiakov do ZUŠ Stará Turá na šk. rok 

2019/2020  

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

prijímacieho konania, uskutočneného 16.05.2019, 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, 16. mája 2019. V tomto, v poradí už piatom ročníku, sme dali viac 

priestoru žiakom hlavne Literárno-dramatického odboru. Prostredníctvom tematického 

príbehu o námorníkoch, v ktorom sa „predškoláci“ ocitli v štyroch umeleckých odboroch 
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ZUŠ. Aktívne sa zapájali do všetkých činností a tým sa stali aktérmi príbehu. Deti odchádzali 

obohatené o nové zážitky a skúsenosti, pričom sa tešili, kedy nastúpia na štúdium svojho 

zvoleného odboru na ZUŠ.  

Deň otvorených dverí pre verejnosť využili hlavne rodičia na stretnutie s pedagógmi, ktorí im 

pomohli pri rozhodovaní, ktorým umeleckým smerom viesť svoje dieťa. Na budovu školy 

sme vyvesili propagačný baner DOD.  

 

 

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,  

-  propagácia v ZŠ pri zápise detí do 1. ročníka základnej školy,  

-  vývesné plagáty.  

 

 

Zhodnotenie: Správa o priebehu prijímacieho konania do ZUŠ máj 2019 

 

Prijímacie konanie do ZUŠ hudobného odboru, prebieha primárne formou rytmických 

hier a speváckych schopností detí predovšetkým vekovej kategórie 6-7 rokov. Testovanie 

budúcich žiakov býva často ovplyvnené subjektívnym naladením detí a preto nemôže byť 

celkom objektívne v danej chvíli. Z tohto dôvodu navrhujeme nadviazať spoluprácu s 

Materskou školou vo forme krátkych hudobných stretnutí mladých pedagógov ZUŠ s deťmi v 
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MŠ. Touto formou by sme mali možnosť testovať zaujatie a mieru talentu u detí pred 

nástupom do školy, na druhej strane, poznávaním učiteľov pomôžeme deťom odbúrať 

prípadný stres z nového prostredia a učiteľov pri prijímacom konaní.  

 

Žiaci prijatí do ZUŠ na základe prijímacieho konania uskutočneného dňa 16.05. 2019 : 

 

Odbor 

 

spolu 

 

Hudobný 

odbor 

 

Výtvarný 

odbor 

 

Tanečný 

odbor 

 

Literárno-

dram. odbor 

 

Prijatí žiaci  96 31 32 26 7 

 

 

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  

 

Kontrola a hodnotenie žiakov ZUŠ v šk. roku 2018/2019 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. 

 

 

 

 

 



11 
 

Stav klasifikácie žiakov na konci školského roka 2018/2019 podľa odborov:  

Stupeň celkového 

hodnotenia 

v odboroch 

Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli 

 
Neprospeli  

 

spolu spolu spolu 

Výtvarný odbor  118 - - 

Tanečný odbor  113 - - 

Hudobný odbor  113 10 - 

Liter.-dram. odbor  18 - - 

Spolu  317 10 - 

 

Absolventi Prípravného štúdia: 

Hudobný odbor- 22 žiakov 

Tanečný odbor- 13 žiakov ( Žiaci prípravného štúdia vo všetkých odboroch nie sú 

klasifikovaní, ročník ukončujú na základe Potvrdenia o absolvovaní prípravného štúdia. ) 

 

 

 

5. Zoznam študijných odborov a ich zameraní, zoznam uplatňovaných 

učebných plánov  

 

Škola je plnoorganizovaná, v šk. roku 2018/2019 ponúkala verejnosti vzdelávanie v učebných 

odboroch:  

- HUDOBNÝ ODBOR:  Hra na klavíri  

Hra na dychové nástroje / zobcová flauta, priečna flauta,  

trúbka, klarinet /  

Hra na strunové nástroje / husle, gitara /  

Hra na bicie nástroje  

Spev, hlasová výchova  

- VÝTVARNÝ ODBOR  

- TANEČNÝ ODBOR  

-  LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR  

 

Škola organizovala v šk. roku 2018/2019 prípravné štúdium a základné štúdium I. a II. stupňa.  
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Učebné plány  

 

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

roku 2018/2019 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.  

Od 1. septembra 2015 sa na ZUŠ vzťahuje Štátny vzdelávací program pre základné umelecké 

školy (ďalej len „ŠVP pre ZUŠ“), ktorý vydalo a zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa 4. februára 2015 pod 

číslom 2015-6346/5841:1-10A0. Predstavuje záväzný národný rámec pre výchovu a 

vzdelávanie v ZUŠ, vyjadruje hlavné princípy a ciele štátu v oblasti vzdelávania v ZUŠ, 

predstavuje prvú rámcovú úroveň dvojúrovňového participatívneho modelu vzdelávania a je 

východiskovým dokumentom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu každej ZUŠ. 

Úpravy ŠVP pre ZUŠ formou dodatkov sa uskutočnili k 15. júnu 2015, k 20. januáru 2016 a k 

1. 9. 2018. Jednotlivé úpravy, ale aj aktuálne celkové znenie ŠVP pre ZUŠ.  

 

 

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

zložku, čím vznikol detský folklórny súbor.  

V školskom roku 2018/2019 DFS absolvoval množstvo vystúpení na akciách mesta Stará 

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

Na MFF Myjava, kde v súťaži „Cena o Samka Dudíka“  získala hudba DFS Turanček 

prvé miesto a stala sa tak najlepšou detskou ľudovou hudbou na Slovensku. 

 

 

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 2018/2019 na rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach, napr. 

festivale Divné veci. Veľkej návštevnosti verejnosti sa tešil 11. ročník vnútroškolskej tanečnej 

súťaže Free Zee Cap a FREE-ZEE SHOW v DK Javorina. V závere šk. roka sa žiaci 

tanečného odboru kvalifikovali na Dance Star World Finals v Chorvátsku, kde úspešne 

reprezentovali Slovensko a Starú Turú.  

 

 

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. Školský orchester priniesol poslucháčom v šk. 

roku 2018/2019 krásny umelecký zážitok na veľkom koncerte v evanjelickom kostole, na 

verejných koncertoch v priestoroch školy. V minulom školskom roku najviac zaujal 

vystúpením na 70. výročí ZUŠ Stará Turá, na vystúpení v rámci festivalu Divné veci a už 

tradične vystúpil na samostatnom koncerte v Evanjelickom kostole v Starej Turej. 
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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 2018/2019 prišlo k obmene niektorých členov kapely. SCHOOL 

Band vystupoval v tomto školskom roku v programe koncertov v priestoroch školy. 

 

 

6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy.  

 

Personálne obsadenie školy v školskom roku 2018/2019 

Por.č.    
 

Priezvisko Meno Odbor, predmet 

 Pedagogický zamestnanci   

01. Bodnárová , DiS. art.  Mária husle 

02. Mgr. Borovská  Andrea klavír, komorná hra, korepetície 

03. Brkal, DiS. art.  Martin zobc. flauta, trúbka, klarinet  

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

05. Bc. Kočický  Vladimír zobc. flauta, trúbka  

06. Kutlák, DiS.art.  Marek gitara 

07. Krátky, DiS.art.  Miroslav klavír, klavírna korepetícia do 31.8. 

2019 

08. Mgr. Lacová  Miroslava výtvarný odbor, literárno-dramatický 

odbor od 1.6.2019 do 30.6. 2019 

09. Mgr. Purtátorová  Ivana literárno-dramatický odbor  do 31.3. 

2019 

10. Mgr. Medňanská  Oľga výtvarný odbor 

11. Rzavská Katarína tanečný odbor 

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

13. Mgr. Železníková  Monika prípravná hudobná výchova, 

hudobná náuka, zobcová flauta  

 Na dohodu o pracovnej 

činnosti  
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01. Mgr. Škundová  Monika tanečný odbor  do 30.6. 2019 

02. Mgr. Kotrasová  Soňa literárno-dramatický odbor od 

2.4.2019 do 31.5. 2019 

03. Mgr. Medňanská Viera literárno-dramatický odbor od 

3.4.2019 do 30.6. 2019 

 Nepedagogickí zamestnanci    

01. Ing. Bačová  Andrea ekonómka 

02. Bezáková Miroslava administratívny pracovník do 

30.6.2019 

03. Pribiš Ladislav školník, kurič 

04. Danihelová  Marika Upratovačka od 27.5. 2019 PN 

05. Bačová Eva upratovačka od 30.1. 2019 PN 

06. Očenášková Milena upratovačka - zamestnaná od 1.3. 

2019 

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov: 

ZUŠ 

bez 

kvalifikačnej 

skúšky 

s I. 

kvalifikačnou 

skúškou 

s II. 

kvalifikačnou 

skúškou 

so 6% 

kreditovým 

príplatkom 

S 12% 

kreditovým 

príplatkom 

pedagogickí 

zamestnanci  
11 

 

3 
- - - 

 

Pedagogickí zamestnanci kvalifikovaní nekvalifikovaní 

Hudobný odbor  

 
10 - 

Výtvarný odbor  

 
2 - 

Tanečný odbor  

 
- 1 

( doplňuje si vzdelanie) 

Literárno-dramatický odbor  

 

1 

 
- 

Spolu  

 

13 

 
1 

 

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 
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schváleným zriaďovateľom školy a účasťou na odborných školeniach, seminároch a 

metodických dňoch. 

 

 

Prehľad školení a vzdelávania pedagogických a nepedagogických pracovníkov v šk. 

roku 2018/2019 

 

Meno a priezvisko Dátum Školenie Organizátor, miesto 

konania 

Ing. Andrea Bačová 19.9.2018 Personálna práca na školách a 

školských zariadeniach - 

riešenie vybraných situácií 

cez vzorové tlačivá 

Regionálne 

vzdelávacie centrum, K 

dolnej stanici 20A, 911 

01 Trenčín 

Miroslava Bezáková 1.10.2018 Inventarizácia majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov pre obce a ich 

rozpočtové a príspevkové 

organizácie z pohľadu 

účtovníctva. 

Regionálne 

vzdelávacie centrum, K 

dolnej stanici 20A, 911 

01 Trenčín 

Miroslava Bezáková 23.10.2018 Vedenie pokladnice z 

hľadiska účtovníctva, 

rozpočtovníctva a základnej 

finančnej kontroly. 

Regionálne 

vzdelávacie centrum, K 

dolnej stanici 20A, 911 

01 Trenčín 

Mgr. Oľga Medňanská 05.12.2018 Zasadnutie Rady ZO OZ Pša 

V 

Rada ZO OZ Pša V, 

Dibrovova 13, Nové 

Mesto nad Váhom 

Mgr. Miroslava Lacová 13.12.2018 Novela zákona č.553/2003 

Z.z. 

o odmeňovaní zamestnancov  

pri výkone práce vo verejnom  

záujme účinná od 1.1.2019 

Regionálne 

vzdelávacie centrum, K 

dolnej stanici 20A, 911 

01 Trenčín 

Ing. Andrea Bačová 28.1.2019 Seminár k novinkám verzie 

PAM 34.00 

Hotel Elizabeth, Ul. 

Gen. M.R.Štefánika 2, 

Trenčín 

Miroslava Bezáková 

Mgr. Miroslava Lacová 

8.2.2019 Finančná kontrola a RP v 

roku 2019 

Regionálne 

vzdelávacie centrum, K 

dolnej stanici 20A, 911 

01 Trenčín 

Miroslava Bezáková 13.2.2019 Novela zákona o finančnej 

kontrole od 1.januára 2019 a 

výkon finančnej kontroly v 

praxi 

Regionálne 

vzdelávacie centrum, K 

dolnej stanici 20A, 911 

01 Trenčín 
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Miroslava Bezáková 20.5.2019 Školy, školské zariadenia. 

Správa registratúry v zmysle 

aktuálnej legislatívy 

Regionálne 

vzdelávacie centrum, K 

dolnej stanici 20A, 911 

01 Trenčín 

Mgr. Oľga Medňanská 29.5.20019 Zasadnutie Rady ZO OZ Pša 

V 

Rada ZO OZ Pša V, 

Dibrovova 13, Nové 

Mesto nad Váhom 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

Základná umelecká škola v Starej Turej v školskom roku 2018/2019 prezentovala svoje 

výsledky výchovno- vzdelávacieho procesu na 98. Podujatiach !  

 

Dátum Odbor Názov podujatia, súťaže Organizátor, miesto 

konania 

05.09. 2018 VO  „Nova Zagora 2018“  

Bulharsko,  XX.ročník 

medzinárodnej detskej 

umeleckej súťaže, 

vyhodnotenie 

NOVA ZAGORA association 

and DUGA Art Studio 

23.09.2018 VO Tvorivé dielne  na 7. ročníku 

benefičného podujatia Dúha 

v srdci a slávnostné 

odovzdávanie obrazu 

žiačkou 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. 

19.10.2018 VO 

HO 

Kopaničársky jarmek, 

tvorivé dielne  

Mesto Stará Turá, DK 

Javorina 

20.10.2018 TO X. ročník celoslovenskej 

tanečno-súťažnej 

prehliadky MY DANCE, 

Myjava 

Kultúrny Dom Samka 

Dudíka, Myjava 

26.10.2018 HO Lampiónový sprievod Mesto Stará Turá,  ZUŠ  Stará 

Turá 

október 

2018 

VO 48. -TH 

INTERNATIONAL 

CHILDREN´S ART 

EXHIBITION  2018, 

Japonsko- vyhodnotenie 

Pentel, Osaka, Japonsko 
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8.11.2018 VO Malovaná cyklomapa 

Stredné Považie deťom 

Slovenský cykloklub, Úsmev 

ako dar, Detská tour Petra 

Sagana, 

CHIRANA Medical, a. s. a 

ďalšie subjekty regiónu 

Stredné Považie 

6.11.2018 HO Triedna besiedka 

dychového oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

13.11.2018 HO Triedna besiedka 

dychového oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

20.11.2018 HO Triedna besiedka 

dychového oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

21. - 

22.11.2018 

HO 17.ročník celoslovenskej 

súťaže drevených 

dychových nástrojov 

Čarovná flauta 2018 v 

Nižnej 

ZUŠ Nižná 

22.11.2018 LDO 

HO 
Literárny večer ZUŠ Stará Turá, učebňa LDO 

23.11.2018 HO Klavírny workshop Cirkevné konzervatórium 

Bratislava 

28.11.2018 LDO Detská rozprávková Žilina 

11. ročník detskej literárnej 

celoslovenskej súťaže. 

Zaslanie prác. 

Krajské kultúrne stredisko v 

Žiline 

28.11.2018 HO Klavírny recitál umeleckej 

dvojíce  Idy Černeckej a 

Františka Perglera 

Spolok koncertných umelcov 

a ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

30.11.2018 TO Tanečné workshopy s 

tanečnými lektormi  Pajom 

Julenyim, Vandou 

Gregorovou a Igorom 

Osvaldom 

ZUŠ Stará Turá 

3.12.2018 HO 70. výročie SOŠ Stará Turá SOŠ Stará Turá 

4.12.2018 HO Triedna besiedka 

klavírneho oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

07.12.2018 HO 

TO 

Výchovný koncert pre I. 

stupeň ZŠ 

ZUŠ Stará Turá v spolupráci 

so  ZŠ a DK Javorina 

07.12.2018 HO 

TO 

Výchovný koncert pre II. 

stupeň ZŠ 

ZUŠ Stará Turá v spolupráci 

so  ZŠ a DK Javorina 

8.12.2018 HO Vianočné trhy v Starej 

Turej 

Mesto Stará Turá 

Námestie slobody Stará Turá 

09.12.2018 HO 

TO 
Benefičný koncert Nadácie 

ŽIVOT  

ZUŠ Stará Turá v spolupráci 

so  ZŠ, MŠ a DK Javorina 

09.12.2018 HO Slávnostné rozsvietenie II. 

adventnej sviece  

Mesto Stará Turá Námestie 

slobody  

11.12.2018 HO Verejný vianočný koncert ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 
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13.12.2018 HO Vianočný koncert pre 

materskú školu 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

13.12.2018 LDO Vianočné vystúpenie LDO ZUŠ Stará Turá, 

učebňa LDO 

13.12.2018 HO Triedna besiedka 

strunového oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

15.12.2018 HO Vianočné trhy v 

Moravskom Lieskovom 

DK Moravské Lieskové 

16.12.2018 HO Malí koledníci. Vianočné 

vystúpenie. 

Mierové námestie Trenčín 

18.12.2018 HO Triedna besiedka 

strunového oddelenia 

ZUŠ Stará Turá, koncertná 

sála 

18.12.2018 VO Výstava prác žiakov 

výtvarného odboru 

Kaviareň COOLTURA, Stará 

Turá 

18.12.2018 TO Tanečné popoludnie FREE-

ZEE DANCE 

ZUŠ Stará Turá 

20.12.2018 HO Vystúpenie pre Justur Justur, Hotel Lipa 

20.12.2018 VO "Aká bude Európa 

2019?"vernisáž a oceňovanie 

prác žiakov celoslovenskej 

súťaže  

Informačné centrum 

Europe Direct Senica 

6.1.2019 HO Ekumenický koncert Zemianske Podhradie 

29.1.2019 HO Hudobný workshop Evy 

Čunderlíkovej 

ZUŠ Stará Turá 

26.1.2019 TO Ples futbalistov. Tanečné 

vystúpenie. 

Stredná odborná škola Stará 

Turá 

5.2. 2019 HO Vystúpenie pre  jubilantov  Mestský úrad v Starej Turej 

6.2. 2019 HO Vystúpenie pre zlaté svatby Mestský úrad v Starej Turej 

12.2.2019 LDO 6. ročník literárnej súťaže  

Villa Zerna 2019 - LK 

PoeMa 
zaslanie prác 

Obecná knižnica a Obecný 

úrad v Hornom Srní 

15.2.2019 LDO 6. ročník literárnej súťaže 

poetov Poetický Púchov. 

Zaslanie prác 

Centrum voľného času 

Včielka Púchov 

16.2.2019 TO Ples Strednej odbornej 

školy. Tanečné vystúpenie. 

Stredná odborná škola Stará 

Turá 

14.03.2019 LDO Hviezdoslavov Kubín 

(Podjavorínskej Bzince) - 

obvodné kolo 

Okresný úrad Trenčín – odbor 

školstva, MsKS Nové Mesto 

nad Váhom 

15.03.2019 LDO Literárne Košice - literárna 

súťaž v tvorbe poézie a 

prózy. Zaslanie prác 

Knižnica pre mládež mesta 

Košice v spolupráci s Mestom 

Košice 

19.03.2019 VO 16. ročník celoslovenskej  

súťaže vo výtvarnom 

prejave Zápalky v rukách 

detí. Zaslanie prác 

Generálny sekretár v 

dobrovoľnej požiarnej 

ochrany Slovenskej republiky 

a prezident Hasičského 
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záchranného zboru, Zvolen. 

20.03.2019 LDO Dúha - celoslovenská 

literárna a výtvarná súťaž. 

Zaslanie prác. 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu a 

Ľubovnianske osvetové 

stredisko v Starej Ľubovni 

21.3.2019 LDO Divadelný workshop v 

Divadielku Galéria v 

Novom Meste nad Váhom 

Mestské kultúrne stredisko 

Nové Mesto nad Váhom 

22.03.2019 TO DanceStar Live Qualifiers 

2019, Nitra, športová hala 

Klokočina 

DanceStar a nitrianska 

tanečná škola N Dance 

Company 

26.03.2019 TO Deň tanca 2019 - regionálne 

kolo súťažného festivalu 

moderného a módneho 

tanca, Trenčín 

Pohronské osvetové  

stredisko Žiar nad  

Hronom 

25.3.2019 VO Odovzdanie ocenenia Malej 

medaile Sv. Gorazda z rúk 

ministerky školstva SR 

Martiny Lubyovej 

Hotel ?..Bratislava 

29.3.2019 HO Vystúpenie pri príležitosti 

osláv Dňa učiteľov v Starej 

Turej 

Hotel Lipa Stará Turá, MsÚ 

Stará Turá, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SOČ 

30.03.2019 HO Vystúpenie pre MsÚ Stará 

Turá (seniori z Kunovíc). 

MsÚ Stará Turá 

SOŠ Stará Turá 

07.04.2019 HO 

VO 

TO 

Slávnostný koncert pri 

príležitosti k 70. výročia  

založenia ZUŠ Stará Turá 

ZUŠ Stará Turá 

DK Javorina 

09.04.2019 HO Triedna besiedka Koncertná sála ZUŠ 

12.04.2019 VO Výtvarná súťaž na tému 

"Návrh obalu na žiacku 

knižku", zaslanie prác 

ŠEVT, a.s. Bratislava 

14.04.2019 TO Deň tanca 2019 - krajské 

kolo súťažného festivalu 

moderného a módneho 

tanca, Trenčín 

Trenčianske osvetové 

stredisko v Trenčíne 

16.04.2019 HO 5.ročník projektu "Students 

Meet Professionals - 

(Re)Cykly." 

Cirkevné konzervatórium 

Bratislava 

18.4.2019 VO Výtvarná súťaž na tému 

"Ruské rozprávky", zaslanie 

prác 

Veľvyslanectvo Ruska na 

Slovensku, Bratislava 
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25.04.2019 VO 16. ročník celoslovenskej 

výtvarno-literárnej súťaže 

"Naši národní buditelia 

José Martí a Ľudovít Štúr". 

Zaslanie prác. 

Veľvyslanectvo Kuby v SR, 

RTVS Bratislava  

26.04.2019 HO 29. ročník celoštátnej 

speváckej súťaže v 

interpretácii slovenskej 

ľudovej piesne SLÁVIK 

SLOVENSKA 2019 

Okresné kolo 

ZUŠ Nové Mesto nad Váhom 

27.04.2019 TO BEAT FÓRUM GBELY, 

tanečná súťaž 

Kultúrny Dom Gbely 

30.04.2019 HO Triedna besiedka  Koncertná sála ZUŠ 

03.05.2019 TO FREEZE Cup. 11.ročník. 

Vnútroškolská tanečná súťaž.  

Telocvičňa ZUŠ 

03.05.2019 VO Výstava prác žiakov 

výtvarného odboru v kaviarni 

Cooltura Stará Turá 

Kaviareň COOLTURA, Stará 

Turá 

03.05.2019 LDO Dúha,  literárna a výtvarná 

súťaž 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu a 

Ľubovnianske osvetové 

stredisko v Starej Ľubovni 

07.05.2019 HO 4. ročník celoslovenskej 

klavírnej súťaže  

"BANSKOŠTIAVNICKÉ 

KLADIVKÁ 2019" 

ZUŠ Banská Štiavnica 

07.05.2019 HO XVI. ročník celoslovenskej 

súťaže. PIESEŇ LÝDIE 

FAJTOVEJ 2019 

ZUŠ Karola Pádivého v 

Trenčíne 

11.05.2019 HO 

TO 

LDO 

Deň matiek DK Javorina  

Stará Turá, ZŠ, ZUŠ, MŠ 

12.05.2019 HO 

TO 
Podjavorinské folklórne 

slávnosti 2019 - VII. ročník   

Obec Lubina, obec Bzince 

pod Javorinou, mesto Stará 

Turá v spolupráci s 

Trenčianskym osvetovým 

strediskom v Trenčíne. 

Amfiteáter Roh Lubina 

14.05.2019 TO Deň tanca- Celoslovenské 

kolo súťažného festivalu 

moderného a módneho 

tanca. 

Pohronské osvetové stredisko, 

Žiar nad Hronom 

16.05.2019 HO 29. ročník celoštátnej 

speváckej súťaže v 

interpretácii slovenskej 

ľudovej piesne SLÁVIK 

SLOVENSKA 2019 

Krajské kolo 

ZUŠ Trenčín 
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19.5.2019 TO Kaufland Fun Zóna, 

podujatie k majstrovstvám 

sveta v hokeji 

Hokejový zväz, Trenčín 

21.5.2019 HO Triedna besiedka 

dychového oddelenia 

Koncertná sála ZUŠ 

22. - 

26.05.2019 

TO Dance Star Live Qualifiers 

2019 

Poreč, Chorvátsko 

31.5.2019 TO Deň detí CVČ Stará Turá 

6.6.2019 HO Medzinárodný festival 

komornej hry, Čadca 2019  

ZUŠ J. Potočára, Čadca  

6.6.2019 VO 5. ročník výtvarného 

sympózia v Hoteli Lipa 

Stará Turá, účasť žiakov na 

sympóziu spojená s 

prehliadkou prác a besedou 

Hotel Lipa Stará Turá 

8.6.2019 VO 16. ročník celoslovenskej 

výtvarno-literárnej súťaže 

"Naši národní buditelia 

José Martí a Ľudovít Štúr".  

Veľvyslanectvo Kuby v SR, 

RTVS Bratislava  

12.6.2019 HO Triedna besiedka 

strunového oddelenia 

Koncertná sála ZUŠ 

14.6.2019 TO, 

HO 
Staroturanský jarmok  Námestie slobody Stará Turá 

15.6.2019  HO Výročie školy Bzince pod Javorinou 

18.6.2019 HO Sláčikový komorný koncert Evanjelický kostol Stará Turá 

ZUŠ Stará Turá 

21. - 

22.6.2019 

 HO Festival Divné veci 

Maľba so žiakmi v plenéri v 

spolupráci s Ivanou Hassovou 

Otvorenie vernisáže 

výtvarných prác 

Námestie v Starej Turej 

Park pri Chirane 

22.6.2019  HO MFF Myjavské folklórne 

slávnosti 

Amfiteáter Myjava - Trnovce 

25.6.2019 TO Freeze Show pre I. a II. 

stupeň ZŠ 

DK Javorina 

25.6.2019 HO Triedna besiedka 

gitarového oddelenia a 

školskej kapely 

Koncertná sála ZUŠ 

26.6.2019 TO Freeze Show pre verejnosť DK 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 

THE 48. Th 

INTERNATIONAL 

CHILDREN´S ART 

EXHIBITION  2018, 

Japonsko 

Strieborná medaila  Lucia Vráblová 

Maľovaná cyklomapa 

Stredné Považie deťom, 

Slovenský cykloklub, 

Úsmev ako dar, Detská 

tour Petra Sagana, 

 

Ocenená a uverejnená práca 

 

Zuzana Naďová 

16. ročník celoslovenskej 

výtvarno-literárnej súťaže 

"Naši národní buditelia 

José Martí a Ľudovít Štúr",  

Veľvyslanectvo Kuby v SR, 

RTVS Bratislava 

 

1.miesto I. kategória       Julianna Volárová 

3.miesto I. kategória  Karolína Pastuchová 

 

2.miesto III. kategória Zuzana Naďová   

„Aká bude Európa 2019?", 

Informačné centrum Europe 

Direct Senica 

Ocenená práca –diplom   
 

Zuzana Naďová 

 

Ocenená práca –diplom   Zaira Gergelyová 

 

 

 

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného 

odboru- pedagóg: Mgr. Oľga Medňanská, 9 tried 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

„Nova Zagora 2018“  

Bulharsko,  XX.ročník 

medzinárodnej detskej 

umeleckej súťaže, 

vyhodnotenie, NOVA 

ZAGORA association and 

DUGA Art Studio, 

Bulharsko 

Ocenená  Vanesa Ostrovská 

 

Ocenená  

 

Sofia Stachova 

 

Ocenená a uverejnená práca 

 

Matúš Dinga 

 

Ocenená  Sabina Sadloňová 
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THE 48. Th 

INTERNATIONAL 

CHILDREN´S ART 

EXHIBITION  2018, 

Japonsko 

Mimoriadna zlatá medaila 

 

Eva Bezáková 

Strieborná medaila Kristína Nešťáková 

Bronzová medaila Kristína Nešťáková 

„Aká bude Európa 2019?", 

Informačné centrum Europe 

Direct Senica 

diplom  Terézia Poláčková 

výherný návrh na kalendár 

Europe Direct Senica - 

Viktória Machlová 

16. ročník celoslovenskej 

výtvarno-literárnej súťaže 

"Naši národní buditelia 

José Martí a Ľudovít 

Štúr",  

Veľvyslanectvo Kuby v SR, 

RTVS Bratislava 

 

2.miesto I. kategória  

Barbora Železníková  

 

 

 

2.miesto I. kategória Lucia Klinčúchová 

Cena Predsedu poroty Natália Pribišová 

Cena Veľvyslankyne I. 

kategória 

Lucia Mikulcová 

Cena Veľvyslankyne II. 

kategória 

Michaela Idesová   

1.miesto II. kategória Alexandra Molcová 

3. miesto II. kategória Jakub Barto 

2.miesto II. kategória Lea Medňanská   

 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky tanečného odboru 

pedagóg: Katarína Rzavská 9 tried 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

X. ročník celoslovenskej 

tanečno-súťažnej prehliadky 

MY DANCE, Myjava 

1. miesto open choreografie deti SCHOOL DANCE 

3. miesto 

 

malé choreografie B deti 2  KIDS FROM 

THE BLOCK 

1.miesto hip-hop choreografia juniori  COLLAPS  
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3. miesto 

 

open choreografia juniori  STREET SHOW 

CABARET 

DanceStar Live Qualifiers 

2019, Nitra, športová hala 

Klokočina 

1.miesto  1x 

2.miesto  1x 

3. miesto  

 

 2x 

 

Deň tanca 2019 - regionálne 

kolo súťažného festivalu 

moderného a módneho tanca, 

Trenčín 

Zlaté pásmo  6x 

  

Strieborné 

pásmo  

 

 

1x 

Deň tanca 2019 - krajské 

kolo súťažného festivalu 

moderného a módneho 

tanca, Trenčín 

Zlaté pásmo  5x 

  

Strieborné 

pásmo  

 

 

1x 

BEAT FÓRUM GBELY, 

tanečná súťaž 

1.miesto  3x 

2.miesto  1x 

Dance Star Live Qualifiers 

2019, Chorvátsko 

 

4.miesto 

 

pen choreografia juniori STREET SHOW 

CABARET 

5. miesto Choreografia SUPER HRDINKY 

6. miesto Choreografia TST TEAM 

 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky hudobného odboru 

 pedagóg: Mgr. Andrea Borovská, hra na klavíri 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

celoslovenská klavírna súťaž 

Banskoštiavnické kladivká 

2019 

zlaté pásmo Hubert Závodský 

bronzové pásmo 

Hana Uhrová  

Tereza Bunčiaková 

 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky hudobného odboru 

pedagóg: MgA. Michal Stískal, spev, hra na husle 
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Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

29. ročník celoštátnej 

speváckej súťaže v 

interpretácii slovenskej 

ľudovej piesne SLÁVIK 

SLOVENSKA 2019 

Okresné kolo 

1.miesto v II.kategórii Zuzana Fecková 

2.miesto v I.kategórii Sára Benianová 

XVI. ročník celoslovenskej 

súťaže. PIESEŇ LÝDIE 

FAJTOVEJ 2019 

1.miesto v B. kategórii Hana Železníková 

1.miesto v C. kategórii Adam Blažko 

1. miesto v kategórii 

ľudových hudieb  

 

ĽH Turanček 

29. ročník celoštátnej 

speváckej súťaže v 

interpretácii slovenskej 

ľudovej piesne SLÁVIK 

SLOVENSKA 2019 

Krajské kolo 

 

1.miesto v II.kategórii Zuzana Fecková 

MFF Myjavské folklórne 

slávnosti 

 

1.miesto Cena Samka Dudíka DFS Turanček 

  

Účasť na súťažiach, výsledky hudobného odboru 

pedagóg: Mária Bodnárová DiS. art, hra na husle 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

Medzinárodný festival 

komornej hudby Čadca 

2019  

Bronzové pásmo, Kategória 

A 2 

Sláčikový komorný 

orchester  

Kategória B2 duo : Strieborné 

pásmo 

Filip Kocúrik - Hanahh 

Gajdošíková  

 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky hudobného odboru 

pedagóg: Martin Brkal DiS. art, hra na flaute, hra na trubke, hra na klarinete 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

Medzinárodný festival 

komornej hudby Čadca 

2019  

Čestné uznanie  Samuel Báleš 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky hudobného odboru 
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pedagóg: BcA. Monika Klenová, hra na flaute, hra na priečnej flaute 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

Medzinárodný festival 

komornej hudby Čadca 

2019  

Čestné uznanie  
Juliana Volárová 

Terézia Fecková 

Medzinárodný festival 

komornej hudby Čadca 

2019  

Čestné uznanie  Lívia Schindlerová 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky literárno-dramatického odboru 

pedagóg: Mgr. Ivana Purtátorová 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

Detská rozprávková Žilina 

11. ročník detskej literárnej 

celoslovenskej súťaže. 

Zaslanie prác. 

1.miesto 

 

Erika Sadloňová 

 

Hviezdoslavov Kubín 

(Podjavorínskej Bzince) - 

obvodné kolo 

Diplom – I. kategória 

Diplom – I. kategória 

Diplom - II. kategória 

Matúš Vréba 

Marianna Miklánková 

Anna Mária Redajová 

 

 

 

Účasť na súťažiach, výsledky literárno-dramatického odboru 

pedagóg: Mgr. Soňa Kotrasová 

 

Názov súťaže Umiestnenie Ocenení žiaci 

Dúha,  literárna a výtvarná 

súťaž 
1.miesto v kategórii próza Aneta Ivanová 

 

V školskom roku 2018/2019 získali žiaci ZUŠ Stará Turá 73 ocenení, z toho 13 

medzinárodných , vo výtvarnom odbore a tanečnom odbore. 

 

 

Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov ZUŠ:  
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- Mgr. Miroslava Lacová – udelené ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky MALÁ MEDAILA SV. GORAZDA,  za dlhoročnú 

prácu v oblasti školstva a výnimočné  výsledky dosiahnuté vo výchovno- vzdelávacom 

procese. 

 

- MgA. Michal Stískal - ocenenie primátorky mesta Stará Turá ku Dňu učiteľov- za 

osobnostný prínos a dosahovanie výnimočných úspechov vo výchovno-vzdelávacej 

práci v prospech žiakov  

 

 

8. 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 „Od konca do konca“.,  

-  fotografický materiál z akcií,  

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

-  vystúpenie  DFS Turanček na Myjavských folklórnych slávnostiach,  

-  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.  
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11. 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. Na základe toho v našej škole tento rok vzniklo CD, ktoré nahrala spevácka 

a hudobná zložka DFS Turanček, ktoré pozostáva z nahrávok piesní Starej Turej a blízkeho 

okolia. 

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,  

- Podjavorinské folklórne slávnosti na vrchu Roh,  

- XVI. ročník celoslovenskej súťaže. PIESEŇ LÝDIE FAJTOVEJ 2019, 

- 29. ročník celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne 

SLÁVIK SLOVENSKA 2019, 

- Festival Divné veci, 

- MFF Myjava 2019, 

-  Staroturiansky jarmok,  

 

12. 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, 
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divadelnými vystúpeniami, či tvorivými dielňami a výtvarnými prácami, obohatili v školskom 

roku 2018/2019 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,  

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

(www.stonozka.org),  

 

Humanitárna organizácia Na vlastných nohách. Svojimi výtvarnými prácami ju aktívne 

podporujú od roku 1993, pod vedením Mgr. Miroslavy  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.  

 

 

 

13. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou. 

V ZUŠ Stará Turá nebola v školskom roku 2018/2019 vykonaná Štátna školská 

inšpekcia. 

 

 

14. 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 
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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.  

 

 

 

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), klavírna stolička, 

osvetlenie Stairville Theatre, nátrubky atď.) Nákup hudobných nástrojov - saxofón 

Yamaha, CD MP3 prehrávač, Mixážny pult a 2 reproduktory 

 

-  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 (Šatňové skrine 6 ks, pracovný 

stôl, šatňová lavička 

-  výpočtová technika – 1notebook a multifunkčná tlačiareň Canon. 

 

 

Momentálne 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“.  

Na základe písomných posudkov stavu klavírov, znalcom p. Charvátom bola vykonaná 

v marci 2019 oprava 2 klavírov a ladenie všetkých klavírov školy, ktoré sú funkčné. Podľa 

počtu tried v HO a MTa P zabezpečenia ŠVP MŠ, škola v súčasnosti spĺňa tieto požiadavky. 

Opotrebovanie, kde nie je odporúčaná rentabilná oprava, je znalcom posúdené u jedného 

klavíra.  
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15. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy v roku 2018: 

 

Celkový rozpočet (bežný + kapitálový) – výdavky na rok 2018:           294 825,00 € 

Z toho: 

Rozpočet - mzdy a odvody:                                       243 780,00 € 

Rozpočet – tovary a služby, transfery                                       24 876,00 € 

Kapitálový rozpočet:                                                                 1 550,00 € 

Rozpočet - výdavky z vlastných príjmov:                  24 619,00 € 

 

Bežný rozpočet – príjmy na rok 2018:                  24 619,00 €  

 

Vlastné príjmy: 

K 31.12.2018 bola príjmová časť bežného rozpočtu splnená na 98,58 %. Najväčší podiel na 

vlastných príjmoch mali príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

v ZUŠ - školné a príjmy z prenajatých priestorov. Z dôvodu existencie ďalších príjmov 

/prijatý dobropis, preplatok z ročného zúčtovania ZP/ boli koncom roka navýšené 

rozpočtované príjmy o 2 008 €. Výdavky z vlastných príjmov vo výške 24 270,34 € boli 

použité najmä na úhradu energií - plynu a elektrickej energie, na nákup interiérového 

vybavenia učební, klarinetu Buffet Crampon Prodige, saxofónu Yamaha, klavírnej stoličky 

Stagg, osvetlenia Stairville Theatre, 6 ks notebookov, tlačiarne Canon,  na údržbu hudobných 

nástrojov – ladenie klavírov a na odmeny zamestnancov mimo PP.  

 

Príjmy bežného rozpočtu v celých € 

Názov  Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 
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Príjmy z prenájmu 4 096,00 4 096,00 3 749,07 

Poplatky za školy a školské 

zariadenia 

18 515,00 18 965,88 18 964,15 

Príjmy z dobropisov - 21,47 21,47 

Príjmy z vratiek - 1 535,65 1 535,65 

Spolu 22 611,00 24 619,00 24 270,34 
 

 

Výdavky bežného rozpočtu z transferov od zriaďovateľa 

Základná umelecká škola k 31.12.2018 čerpala výdavky vo výške 268 618,76 €,  čo 

predstavuje 99,99 % z celkového ročného rozpočtu ZUŠ na rok 2018.  

Najväčší podiel na celkových výdavkoch v ZUŠ tvorili mzdy ( tarifné platy, osobné príplatky, 

príplatky za riadenie, príplatky za triednictvo, odmeny, príplatky za nadčas) a  k nim 

prislúchajúce odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní ( poistné do VšZP, Dôvera, 

UNION, nemocenské poistenie, starobné poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, 

poistenie do rezervného fondu, poistenie v nezamestnanosti a DDS). Mzdové výdavky boli vo 

výške 179 400,00 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % a výdavky na poistné do SP a ZP 

predstavovali 64 380,00   €, t.j. plnenie na 100,00 %.  

Kategória 630 - tovary a služby boli vo výške 24 258,76 € - plnenie na 99,85 %. Výdavky 

boli vynaložené na zabezpečenie plynulého chodu školy,  na úhradu elektrickej energie, 

vodného, stočného, internetu, na telekomunikačné a poštové služby, na nákup tlačív, 

kancelárskeho materiálu, tonerov, čistiacich prostriedkov, nákup odbornej literatúry, úhradu 

licencie za užívanie informačného systému iZUŠ, vykonanie revízií na zariadeniach, opravu  

sanitárnych priestorov, úhradu poistného nehnuteľného majetku, poplatku za komunálny 

odpad, vypracovanie projektu v rámci GDPR, výkon zodpovednej osoby a výdavky 

vyplývajúce zo zákona - povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie 

zamestnancov.  

V rámci bežných transferov vo výške 580,00 € bol rozpočet splnený na 100,00 %. 

K 31.12.2018 organizácia nemala žiadne neuhradené pohľadávky a záväzky. 

 

Výdavky bežného rozpočtu v celých € 

Názov výdavku Schválený Rozpočet po Skutočnosť 
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rozpočet zmenách k 31.12.2018 

Mzdy a odvody -  610,620 233 255 243 780 243 780,00 

Tovary a služby, transfery  - 

630,640 

 

22 906 

 

24 876 

 

24 838,76 

Spolu 256 161 268 656 268 618,76 

 

Výdavky kapitálového rozpočtu z transferov od zriaďovateľa 

Schválený rozpočet ZUŠ na kapitálové výdavky bol splnený na 96,71 %. Čiastka vo výške  

1499 € bola použitá na nákup kontrabasu Stentor. 

Výdavky kapitálového rozpočtu v celých € 

Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Kapitál. výdavky 700 2 150 1 550 1 499,00 

 

Celkové čerpanie rozpočtu za obdobie 2018: 

Položka rozpočet RO (€) 
posledná úprava 

čerpanie (€) čerpanie (€) 

Pol.61- Mzdy,platy 179 400,00 179 400,00 100,00 

Pol.62 -poistné a príplatok do    

poisťovní 

65 750,02 65 750,02 100,00 

Pol.63 – Tovary a služby 47 480,00 47 094,10 99,19 

631- Cestovné náhrady 326,00 324,91 99,67 

632-Energie, voda, komunikácie 13 477,00 13 473,87 99,98 

633-Materiál 11 375,00 11 366,72 99,93 

634-Dopravné 1 421,00 1 419,33 99,88 

635-Rutinná a štandardná 

údržba  

2 949,00 2 925,14 99,19 

637-Služby 17 932,00 17 584,13 98,06 

Pol. 64 – Bežné transfery 644,98 644,98 100,00 

642- na členské príspevky 60,00 60,00 100,00 

642- na nemocenské dávky 584,98 584,98 100,00 

Spolu pol. 61+62+63+64 293 275,00 292 889,10 99,87 

Pol. 713-nákup 

strojov,prístrojov,zariadení 

 

1 550,00 

 

1 499,00 

 

96,71 

Spolu pol. 600 + 700 294 825,00 294 388,10 99,85 
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16. Vyhodnotenie cieľov, ktoré si škola určila na školský rok 2018/2019  

 
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 2018/2019 stanovila.  

 

Pri vyhodnotení cieľov môžeme konštatovať splnenie:  

 

- Podarilo sa nám navýšiť počet žiakov 

 

- Podarilo sa nám nahrať a vydať CD DFS Turanček k 70. výročiu školy. 

- K CD nám bývalá absolventka Mária Nerádová vytvorila obal 

- Podarilo sa nám v škole odprezentovať výstavu bývalých absolventov výtvarného 

odboru a bývalí absolventi nám pomohli navrhnúť darček pre hostí 70. výročia školy. 

- K 70. výročiu školy bolo nahrané video z histórie školy, ktoré nám nahovoril 

renomovaný herec Novej Scény – pán Dušan Kaprálik 

- Zorganizovali sme a zostavili program na 70. výročie školy, ktorého sa zúčastnili aj 

najúspešnejší absolventi školy 

- V rámci 70.výročia školy bola výstava bývalého absolventa Lukáša Kimličku 

- Nad rámec výchovno-vzdelávacieho procesu bolo zrealizované výučbové víkendové 

sústredenia DFS Turanček a tanečného odboru. 

- 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 

saxofón 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.  

- V tanečnom odbore bola do priestorov baletnej sály zakúpená ozvučovacia technika. 

Pre verejnosť sme uskutočnili 11. ročník úspešnej vnútroškolskej tanečnej súťaže 

FREE ZEE Cup a v DK Javorina -FREE ZEE Show.  
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- Pokračujeme v rozvoji a zabezpečení materiálno-technického vybavenia LDO - 

objednali sme svetlá.  

-  Zorganizovali sme klavírny koncert doc. F. Perglera  

- 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 5. 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 vysoké pracovné nasadenie niektorých pedagógov školy, ktorí 

v školskom roku 2018/2019 prezentovali výsledky výchovno- vzdelávacieho 

procesu až na 98 akciách školy a poďakovať sa všetkým kolegom za organizáciu 70. 

výročia našej školy. 

- Škola sa zúčastňovala pravidelne súťaží, kde získavala ocenenia a tento rok sa 

podarilo zapojiť do súťaží všetky odbory ZUŠ. 

- Napriek výzvam voľného pracovného miesta učiteľa hry na bicie nástroje a klavír  v 

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

konštatovať, že sa nám nepodarilo získať učiteľa hry na bicie nástroje a klavír.  

- Z dôvodu zoškrtania rozpočtu sa nám nepodarilo vybaviť šatňu výtvarného odboru 

a zabezpečiť prívod vody do ateliéru a do modelárne. Nepodarilo sa nám zakúpiť do 

hudobného odboru trubku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

17. 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  

 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.  
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PRÍLEŽITOSTI 

 

- 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.  

 

 

RIZIKÁ 

 

- ukončená reklamačná doba 

rekonštrukčných prác budovy  

- 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.  

 

 

 

 

18. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium 

 

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 2018/2019 prejavili záujem a boli úspešne prijatí na študijné odbory 

umeleckého vzdelávania v stredných školách a konzervatóriách žiaci:  

Kristína Hrubá – Stredná umelecká škola Trenčín 

Zuzana Naďová - Stredná umelecká škola Trenčín 

Katarína Pernišová - Stredná umelecká škola Trenčín 

Alexandra Durcová – Štátne konzervatórium Bratislava, odbor spev 

Viktória Michalcová - Súkromné konzervatórium v Nitre, odbor tanec 

Marianna Kopcová – Cirkevné konzervatórium v Bratislava – odbor hudobno - dramatické 

umenie 
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19. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Poskytovateľ: Nadácia ŽIVOT Stará Turá  

Prijímateľ: Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá- Tanečný odbor  

Zrealizovaný projekt: Tanečná súťaž Dance Star 

 

Poskytovateľ: Nadácia ŽIVOT Stará Turá  

Prijímateľ: Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá - LDO  

Zrealizovaný projekt: Život s divadlom 

 

Poskytovateľ: Nadácia ŽIVOT Stará Turá  

Prijímateľ: Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá – Hudobný odbor 

Zrealizovaný projekt: Uchovajme a šírme piesne 

 

Poskytovateľ: Nadácia ŽIVOT Stará Turá  

Prijímateľ: Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá – Tanečný odbor  

Zrealizovaný projekt: Tanečné vystúpenie k 70. výročiu 

 

 

20. Ďalšie informácie 

 

Projekt spolupráce ZUŠ Stará Turá a festivalu Divné veci:  

 

Po úspešnom prechádzajúcom ročníku festivalu Divné veci, sa naša škola opäť 

zapojila do spolupráce, čoho výsledkom bol workshop DFS Turanček s pánom Samom 

Smetanom a ich spoločné vystúpenie, vystúpenie sláčikového orchestra školy, vystúpenie 

dychovej sekcie, vystúpenie tanečného odboru a zapojenie sa výtvarného odboru. 

 

 

 

Záver:  

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

výsledkoch našej školy v školskom roku 2018/2019,najmä bývalému vedeniu školy, 
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pedagógom za tvorivú a pozitívnu klímu na pracovisku 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.  

 

 

 

 

 

 

 

V Starej Turej, dňa 7. 10. 2019  

 

 

 

Vypracoval :      ...............................................................  

MgA. Michal Stískal 

          riaditeľ ZUŠ v poverení  
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Zoznam príloh:  

 

Príloha č. 1 -  Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ za šk. r. 2018/2019  

 

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

  

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

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/2019 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 2018/2019 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 2018/2019 v ZUŠ Stará 

Turá. 
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         Príloha č. 1 

 

Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ za šk. r. 2018/2019 
 

Stav k 1.9.2018 

Pokladňa:  183,57 € 

 Bankový účet:   3 304,20 € 

 Spolu 3487,77 € 

Príjmy:  

ZRPŠ 4580,50 € 

Dary 5278,50 € 

2% 2439,86 € 

Vystavené faktúry 600 € 

Zmluva o umeleckom výkone 300 € 

Zmluva o reklame 450 € 

Príjmy spolu 13 648,86 € 

 Výdaje:  

Zaplatené dane z príjmu 73,50 € 

Bankové poplatky za vedenie účtu a výbery 77,80 € 

Cestovné poplatky 85,36 € 

Dopravné poplatky 3620,50 

Kancelárske potreby 79,70 € 

Pomôcky - Hudobný obor  3033,19 € 

Pomôcky -Tanečný odbor 1 593,95 € 

Pomôcky -Výtvarný odbor  1713,99 € 

Pomôcky - Literárno- dramatický odbor  169,39 € 

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

Poštovné poplatky 48,40 € 

Reprezentačné výdavky 1 617,45 € 

Štartovné poplatky 2 904,33 € 

Výdaje spolu: 15 072,11 € 

Stav k 1.9.2019 

Pokladňa:  262,6 € 

Bankový účet:   1 801,92 € 
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Príloha č.2  

Zoznam darov v školskom roku 2018/2019:  

 

28.11.2018 
Dobrovoľný hasičský zbor 

Topolecká 
Pre tanečný odbor ZUŠ Stará Turá 20 € 

4.12.2018 Nadácia ŽIVOT Uchovajme a šírme piesne 423 € 

4.12.2018 Nadácia ŽIVOT Tanečné vystúpenie k 70. výročiu 441 € 

4.12.2018 Nadácia ŽIVOT Život s divadlom 306,5 € 

28.3.2019 Jozef  Gergely 
Sedemdesiate výročie založenia 

umeleckého školstva v Starej Turej 
100 € 

3.4.2019 JUSTUR, spol. s. r. o. Rozvoj ZUŠ Stará Turá 200 € 

9.4.2019 ELKOND HHK,, a. s. Pre tanečný odbor ZUŠ Stará Turá 500 € 

13.5.2019 Nadácia ŽIVOT Tanečná súťaž Dance Star 450 € 

13.5.2019 Barbora Kýšková 
Sedemdesiate výročie založenia 

umeleckého školstva v Starej Turej 
300 € 

14.5.2019 TT Tvar Tanečná súťaž Dance Star 100 € 

17.6.2019 Ing. Helena Maťková Hudobný odbor 30 € 

24.6.2019 Jana Kiššová 

Náklady spojené s Majstrovstvami 

sveta v tancovaní „ Dance Star 

World Finals 2019“ 

483 € 

17.7.2019 PREVAK 

Náklady spojené s Majstrovstvami 

sveta v tancovaní „ Dance Star 

World Finals 2019“ 

1300 € 

26.7.2019 Mgr. Júlia Bublavá  

Na materiálno- technické vybavenie 

novej výtvarnej triedy v Základnej 

umeleckej škole, SNP 293/17A 

200 € 
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12.8.2019 Zuzana Beňová 
Na materiálno- technické vybavenie 

novej výtvarnej triedy 
50 € 

16.8.2019 STELLATOUR neuvedené 200 € 

30.8.2019 TT Tvar Vybavenie výtvarnej triedy 175 € 
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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 2018/2019 

 

 

Predkladateľ : MgA. Michal Stískal, riaditeľ v poverení  

 

 

 

 

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

umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2018/2019 (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 14. 

októbra 2019. Pedagogická rada pri ZUŠ Stará Turá vzala túto Správu na vedomie 

s pripomienkami, ktoré boli následne v správe opravené. 

 

 

.  

V Starej Turej dňa: 14.10.2019  

 

 

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

MgA. Michal Stískal 

                 riaditeľ školy v poverení 
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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 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018/2019, ktorú 

dňa 14.októbra 2018 predložila riaditeľ ZUŠ Stará Turá v poverení  MgA. Michal Stískal 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 2018/2019 

 

 

Predkladateľ : MgA. Michal Stískal, riaditeľ ZUŠ v poverení  

 

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

školy v Starej Turej v školskom roku 2018/2019 (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.  

 

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

  MgA. Michal Stískal  

             riaditeľ ZUŠ Stará Turá v poverení 

 

 

 

 

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

podmienkach Základnej umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2018/2019.  

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 2018/2019.  

Dňa : .................... 

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

        PharmDr. Leopold Barszcz 

            primátor Mesta Stará Turá 

 


