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a.)		Základné	identi/ikačné	údaje	o	škole	

1. Názov školy: Základná umelecká škola, Ul. SNP 293/31, Stará Turá 

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

3.Telefónne a faxové čísla školy:  
Sekretariát: 0327763066 

Ekonómka školy: 0917783972 

Riaditeľka školy : 0905524957 

4.Internetová a elektronická adresa školy: 
www.zusstaratura.sk 

riaditelzusst@gmail.com 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy: 

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

6. Mená vedúcich zamestnancov školy: 

 Mgr. Miroslava Lacová -  riaditeľka školy   

 Ing. arch. Alexandra Klimeková - zástupkyňa riaditeľky   

"  4

http://www.zusstaratura.sk
mailto:riaditelzusst@gmail.com


7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 
V školskom roku 2014/2015 pracovali v ZUŠ Stará Turá  tieto poradné orgány: 

• Pedagogická rada školy – členovia: 

Tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada na svojich 
zasadnutiach schvaľovala Plán práce školy, ŠkVP pre daný ročník a Plán kontinuálneho 
vzdelávania. Prerokovala tiež klasifikáciu a hodnotenie žiakov. Po každom zasadnutí prijala 
uznesenia, potrebné opatrenia a priebežne reagovala na vzniknuté otázky, či problémy. 

Pedagogická rada zasadala:   25.8., 09.10., 27.11. 2014  

   22.1., 20.04., 23.06. 2015             

• Umelecká rada školy – členovia: 

Mgr. Andrea Borovská  - predsedníčka umeleckej rady 

 -vedúca predmetovej komisie pre hudobný odbor  

Martin Brkal     - vedúci predmetovej komisie pre dychové oddelenie 

Mgr. Miroslava Lacová         - vedúca výtvarného odboru 

Katarína Rzavská    - vedúca tanečného odboru 

Mgr. Katarína Medňanská  - vedúca literárno-dramatického odboru 

     - vedúca predmetovej komisie pre kolektívne vyučovanie 

Ing. arch. Alexandra Klimeková - vedúca predmetovej komisie pre hudobnú náuku  

Umelecká rada zasadala:    23.09., 18.11. 2014 

                                         20.01., 14.04. 2015 

• Predmetové komisie – vedúci: 

Hudobná náuka    - Ing. arch. Alexandra Klimeková 

Hudobný odbor    - Mgr. Andrea Borovská 
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Dychové oddelenie   - Martin Brkal 

Kolektívne vyučovanie                      - Mgr. Katarína Medňanská 

VO, TO, LDO  

Predmetové komisie zasadali  4krát v školskom roku. 

  

Poradné orgány sa riadili vlastným plánom práce, schváleným pedagogickou radou a 
riaditeľkou školy, ktorý bol zameraný na aktivizáciu výchovno-vzdelávacej práce, výmenu 
teoretických a praktických skúseností, na štúdium odbornej literatúry so zámerom dosiahnuť 
čo najvyššiu kvalitu a efektivitu vyučovania, inovácie a modernizácie vyučovacieho procesu. 
Na svojich zasadnutiach sa zaoberali riešením problémov v jednotlivých triedach, prípravou 
a plánovaním verejných podujatí, účasťou žiakov na súťažiach, prehliadkach a výstavách, 
odborným rastom pedagogických pracovníkov, prípravou prehrávok a absolventských 
výstupov, zaoberali sa tvorbou ŠkVP. 

• 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 2014/2015 v tomto zložení: 

Martina Miklovičová  - predsedníčka, zástupca rodičov 

Mgr. Soňa Krištofíková  - zástupca zriaďovateľa 

Janka Trúsiková   - zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Andrea Borovská  - pedagogický zamestnanec 

Ing. arch. Alexandra Klimeková - pedagogický zamestnanec 

Ing. Andrea Bačová   - nepedagogický pracovník 

Ing. Martina Závodská  - zástupca rodičov 

Mgr. Katarína Medňanská  - zástupca rodičov 

Milan Hučko    - zástupca rodičov 
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Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.1.2015 
návrh na odvolanie zástupcu zriaďovateľa z orgánov školskej samosprávy Mgr. Soňu 
Krištofíkovú a Janku Trúsikovú a schválilo delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do 
Rady školy pre ZUŠ: 

Martina Miklovičová  - predsedníčka, zástupca rodičov 

Ing. Igor Slezáček   - zástupca zriaďovateľa 

Monika Hluchá   - zástupca zriaďovateľa 

Ing. Ján Zloch    - zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Ľubica Klimáčková  - zástupca zriaďovateľa 

Ing. Martina Závodská  - zástupca rodičov 

Martina Miklovičová   - zástupca rodičov 

Vladimír Drgonec   - zástupca rodičov 

Milan Hučko    - zástupca rodičov 

Mgr. Andrea Borovská   - zástupca pedagogických pracovníkov 

Katarína Rzavská   - zástupca pedagogických pracovníkov 

Ing. Andrea Bačová   - nepedagogický pracovník 

• 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, zájazdy žiakov, nákup 
a oprava učebných pomôcok pre jednotlivé odbory . Prostredníctvom rady rodičov sa veľmi 
dobre rozvíja spolupráca s rodičovskou verejnosťou, spolu podieľa sa pri usmerňovaní vzťahu 
rodičov ku škole a naopak.  Na svojich zasadnutiach v šk. roku 2014/2015 riešilo  
organizačné a finančné zabezpečenie rôznych akcií školy.  

Rodičovské združenie pri ZUŠ pracovalo v školskom roku 2014/2015 v tomto zložení: 

Ing. Martina Závodská  - predsedníčka 
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Emília Sobotková   - tajomníčka 

Miroslava Bezáková   - hospodárka 

Ing. Dagmar Eliášová   - člen kontrolnej komisie 

Jana Hrinová    - člen kontrolnej komisie 

Mária Jankovičová   - člen kontrolnej komisie 

Ing. Zuzana Zbudilová  - člen  

Mgr. Katarína Medňanská  - člen 

Igor Jašák    - člen 

Vladimír Drgonec   - člen 

Milan Hučko    - člen 

Boris Kocúrik    - člen 

Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ  za  šk. r. 2014/2015 ( príloha č.1) 

b.)	Údaje	o	počte	žiakov	školy	

spolu Hudobný 
odbor

Výtvarný 
odbor

Tanečný 
odbor

Literárno-
dram. odbor

Začiatok školského 
roka – stav 
k 15.9.2014

310 126 88 90 6

Koniec školského 
roka – stav 
k 30.6.2015

 296 117 87 86 6

Počet žiakov k 15.9.2014 k 30.6.2015

Kolektívne   vyučovanie                               205 197

Individuálne vyučovanie                            105 101

Nadštandardné štúdium                              8 8
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Prehľad počtu žiakov v školskom roku 2014/2015 v členení na ročníky v 1. a 2. stupni 
jednotlivých odborov ( údaj uvádzaný vo výkaze o ZUŠ). 

Absolventi primárneho umeleckého vzdelania podľa ISCED 

Absolventi 1. stupňa základného štúdia: 

1.stupeň 
základného štúdia

spolu Hudobný 
odbor

Výtvarný 
odbor

Tanečný 
odbor

Literárno-
dram. odbor

Prípravný ročník 55 28 9 18 -

1. ročník   1. časti 33 14 9 10 -

2. ročník   1. časti 42 17 11 14 -

3. ročník   1. časti 52 28 - 24 -

4. ročník   1. časti 30 6 10 8 6

1. ročník   2. časti 31 11 12 8 -

2. ročník   2 .časti 19 8 11 - -

7. ročník 0 - - - -

8. ročník 12 - 12 - -

spolu 274 112 74 82 6

2. stupeň 
základného štúdia

spolu Hudobný 
odbor

Výtvarný 
odbor

Tanečný 
odbor

Literárno-
dram.odbor

1. ročník 13 4 3 6 -

2. ročník 3 3 - - -

3. ročník 1 1 - - -

4. ročník 2 2 - - -

spolu 19 10 3 6 -

Odbor spolu Hudobný 
odbor

Výtvarný 
odbor

Tanečný 
odbor

Literárno- 
dram. odbor

Počet absolventov 35 9 10 8 8
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Absolventi 2. stupňa základného štúdia: 

c.)	Údaje	o	počte	prijatých	žiakov	do	ZUŠ	na	šk.	rok	2015/2016	

 Žiaci boli prijatí do ZUŠ na základe prijímacieho konania uskutočneného 23.04.2015. 

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

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní poskytuje ZUŠ  umelecké vzdelávanie 
v jednotlivých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a študijných odboroch 
vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj 
odborne na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.   

O štúdium s umeleckým zameraním majú dlhoročne záujem prevažne absolventi 
výtvarného odboru. Mená niektorých absolventov našej školy  rezonujú v kultúrnom svete 
a šíria tak  jej dobré meno. ( Lukáš Kimlička- módny návrhár, Mária Nerádová – ilustrátorka, 
Jozef Lednický -1.husle, SĽUK.. ) V školskom roku 2014/2015 si absolventi ZUŠ  v Starej 
Turej nepodali prihlášku na študijné odbory umeleckého vzdelávania v stredných školách 
a konzervatóriách, ale prejavili oň záujem žiaci nižších ročníkov. 

Odbor spolu Hudobný 
odbor

Výtvarný 
odbor

Tanečný 
odbor

Literárno- 
dram. odbor

Počet absolventov 12 - 12 - -

Odbor spolu Hudobný 
odbor

Výtvarný 
odbor

Tanečný 
odbor

Literárno-
dram. odbor

Počet absolventov - 1 - - -

Odbor spolu Hudobný 
odbor

Výtvarný 
odbor

Tanečný 
odbor

Literárno-
dram. odbor

Prijatí žiaci 83 33 27 19 4

"  10



e.)	Údaje	o	výsledkoch	hodnotenia	a	klasi/ikácie	žiakov	

Kontrola a hodnotenie žiakov ZUŠ  v šk. roku 2014/2015  vychádzali zo všeobecných 
pedagogických a psychologických zásad, rozpracovaných v Metodickom pokyne č. 21/2009-
R na klasifikáciu a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl, vydaného MŠ SR.  

Cieľom hodnotenia bolo preveriť kvalitu vedomostí, zručností a návykov žiaka 
získaných v jednotlivých učebných predmetoch podľa požiadaviek učebných osnov. Podklady 
pre klasifikáciu žiaka sa získavali najmä priamym pozorovaním činnosti žiaka a pripravenosti 
na vyučovanie takou formou, ktorá je špecifická pre obsah a organizáciu v jednotlivých 
predmetoch. Poznatky sa overovali predovšetkým prakticky, formou ústneho alebo 
písomného overovania podľa charakteru vyučovacieho predmetu. V procese hodnotenia sme 
uplatňovali primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovanie práva dieťaťa 
a humánne sa správanie voči žiakovi.  

• Stav  klasifikácie žiakov k 23.6.2015:  

Prospeli s vyznamenaním 303 

Prospeli   6 

Neprospeli   1( HO) 

f.)	Zoznam	učebných	odborov	a	uplatňovaných	učebných	plánov	
Škola je plno organizovaná,  v šk. roku 2014/2015 ponúkala verejnosti vzdelávanie   
v umeleckých odboroch:       

        Hudobný 

                                              Výtvarný 

                                              Tanečný 

                                              Literárno-dramatický 

• V hudobnom odbore sa vyučovalo hre na týchto hudobných nástrojoch : 

Hra na klávesové nástroje  ( klavír, akordeón ) 

Hra na strunové nástroje ( husle, kontrabas, gitara , cimbal) 

Hra na plechové dychové nástroje ( trúbka, B-trúbke ) 
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Hra na drevené dychové nástroje ( zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, klarinet) 

Bicie nástroje 

Spev, hlasová výchov 

• Vo výtvarnom odbore sa vyučovali predmety: 

Kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, 
vybrané state z dejín umenia. 

• V tanečnom odbore sa vyučovali predmety:  

Hudobná pohybová výchova, tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, ľudový 
tanec, kreatívny tanec, džezový tanec, choreografická príprava. 

• V literárno-dramatickom odbore sa vyučovali predmety: 

Dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore. 

Škola organizovala v šk. roku 2014/2015 prípravné štúdium a základné štúdium I. a II. 
stupňa. 

• Hudobné telesá a zoskupenia školy:  

ĽH Turanček    – umelecký vedúci BcA. Michal Stískal 

Školský orchester   – umelecká vedúca  Mária Bodnárová 

Free Zee Dance   – vedúca tanečného zoskupenia Katarína Rzavská 

ĽH Poľun pri ZUŠ   – umelecký vedúci Pavol Michalec 

  

Učebné plány 

Vyučovanie v šk. roku 2014/2015 bolo realizované podľa učebných plánov pre 
základné umelecké školy – odbory hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický, ktoré 
schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2009 pod číslom 
CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009 a podľa ŠkVP  ZUŠ Stará 
Turá – ISCED 1B a ISCED 2B. 
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g.)	Údaje	o	počte	zamestnancov	a	plnení	kvali/ikačného	predpokladu	
pedagogických	zamestnancov	školy	

Personálne obsadenie školy v školskom roku 2014/2015 

Por.č
.

Priezvisko Meno Odbor, predmet

Pedagogickí zamestnanci 

1. Bálent                 
(od10.10.2014)

Anton zobc. flauta, klarinet

2. Mgr. Borovská Andrea klavír, korepetícia 

3. Bodnárová              Mária husle, súborová hra, hra v orchestri, 
komorná hra

4. Brkal Martin zobc. flauta, trúbka 

5. Burica                  
(do 31.10.2014)

Peter zobc. flauta, trúbka

6. Ferenčík              
(do 31.01.2015)

Peter zobc. flauta, klarinet, saxofón, bicie 
nástroje, hudobná náuka

7. Ing. arch. Klimeková Alexandra zobc. flauta, priečna flauta, komorná 
hra, prípravná hudobná výchova

8. Lacko                  
(od 01.02.2015)

Marek zobc. flauta , klarinet, saxofón, bicie 
nástroje

9. Mgr. Lacová Miroslava výtvarný odbor            
                                            

10. Mgr. Medňanská Katarína literárno-dramatický odbor 

11. Mgr. Medňanská Oľga výtvarný odbor 

12. Michalcová Božena hlasová výchova, spev 

13. Pilátová                          
( RD)     

Zuzana husle
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Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

14. Rakúsová                         
( RD)

Ivana tanečný odbor

15. Rzavská Katarína tanečný odbor

16. Bc. Stískal Michal hlasová výchova, spev 

17. Mgr. Železníková Monika prípravná hudobná výchova, hudobná 
náuka

Na dohodu o pracovnej 
činnosti

1. Mgr. Mizeráková   Mária cimbal 

2. Klein     Ivan husle 

3. Pavlovič Ján klavír, kontrabas, akordeón 

Nepedagogickí 
zamestnanci 

1. Ing.  Bačová Andrea ekonómka

2. Bezáková Miroslava administratívny pracovník

    3.    Pribiš Ladislav školník

4. Bačová Eva upratovačka

5. Danihelová Marika upratovačka

ZUŠ
bez 

kvalifikačnej 
skúšky

s I. 
kvalifikačnou 

skúškou

s II. 
kvalifikačnou 

skúškou

so 6% 
kreditovým 
príplatkom

s 12% 
kreditovým 
príplatkom

pedagogickí 
zamestnanci

14 2 - - -

Pedagogickí zamestnanci kvalifikovaní nekvalifikovaní

Hudobný odbor 11 -

Výtvarný odbor 2 -
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h.)	Údaje	o	ďalšom	vzdelávaní	pedagogických	zamestnancov	školy	

Pedagogickí zamestnanci sa priebežne vzdelávali podľa plánu kontinuálneho 
vzdelávania a plánu osobného rastu  pedagogického zamestnanca na daný školský rok a 
účasťou na odborných školeniach, seminároch, metodických dňoch a samo štúdiom.  

Adaptačné vzdelávanie : ukončené 3 (BcA. Michal Stískal, Katarína Rzavská, Mgr. Oľga 
Medňanská 

Aktualizačné : prebiehajúce vzdelávanie  1 

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

Funkčné vzdelávanie :  0 ( prihlásení  Mgr. Miroslava Lacová, Ing. Alexandra Klimeková) 

Prehľad školení a vzdelávania pedagogických a nepedagogických pracovníkov v šk. 
roku 2014/2015 

Tanečný  odbor 2                        1 
( zastupovanie RD)

Literárno-dramatický odbor 1 -

Spolu 16 1

Meno a priezvisko Dátum Školenie Obsah 

Bodnárová Mária 21.10.2014 Bratislava Husľový seminár 
Colourstrings

Ing. Andrea Bačová 4.11.2014 Žilina "Ako odovzdať schválený 
rozpočet na roky 2015- 2017 a 
výkaz do RIS SAM"

Ing. Andrea Bačová 20.11.2014 Trenčín Účtovná uzávierka
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Mgr. Miroslava 
Lacová 
Miroslava Bezáková  
Ing. arch. Alexandra 
Klimeková  

4.12.2014 Nové Mesto nad 
Váhom

Elektronický kontrakčný 
systém 

Mgr. Miroslava 
Lacová

15.-17. 
5.2015

Štrbské pleso Snem AZUŠ SR „EMU 
Slovakia“- Štrbské pleso 

Ing. arch. Alexandra 
Klimeková  
Mgr. Oľga 
Medňanská 

22.4.2015 Nové Mesto nad 
Váhom

Beseda s predstaviteľmi OZ 
PŠaV spojená so školením

Ing. arch. Alexandra 
Klimeková  

16.5.2015 Prievidza Informačno- komunikačné 
zručnosti pedagogických 
a odborných zamestnancov

Miroslava Bezáková  20.5.2015 Trenčín Efektívne obstarávanie 
podlimitných zákaziek a 
zákaziek podľa § 9 ods.9 v 
roku 2015 a problematika § 
26a resp. čo je register 
konečných užívateľov výhod

Ing. arch. Alexandra 
Klimeková  

20.5.2015 Banská Bystrica Rozvoj pohybových a 
rytmických schopností tancom 
v predprimárnom a primárnom 
vzdelávaní 

Ing. arch. Alexandra 
Klimeková  

25.5.2015 Topoľčany IKT v hudobnom vzdelávaní

Miroslava Bezáková  30.5.2015 Trenčín Zákon 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov
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Veľmi pozitívne možno hodnotiť aj prácu nepedagogických zamestnancov školy, ktorí často 
nad rámec svojich pracovných povinností vychádzali v ústrety vedeniu školy pri zabezpečení 
hospodársko-správneho, materiálno-technického a ekonomickému chodu ZUŠ. Rovnako tak 
ich záujem o ďalšie vzdelávanie a neustály profesijný rast na svojom úseku práce. 

i.)	Údaje	o	aktivitách	a	prezentácii	školy	na	verejnosti	

Základná umelecká škola v Starej Turej  v školskom roku 2014/2015 prezentovala svoje 
výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu na 84 akciách školy. 

Dátum Zapojené 
odbory

Názov aktivity školy a prezentácia na verejnosti

SEPTEMBER 

28.9. 2014 VO,TO Benefičné podujatie „Dúha v srdci“, tvorivé dielne, 
zumba tanec, Nové Mesto nad Váhom

OKTÓBER 

13.10. 2014 VO Celoslovenská súťaž „Rodina bez cigariet“, zaslanie 
prác

16.10. 2014 VO Celoškolská súťaž „ Najkrajší vianočný pozdrav“ 

16.10. 2014 VO Humanitárna organizácia „ Na vlastných nohách“, 
zaslanie vianočných pozdravov, Nórsko

17.10. 2014 VO Celoslovenská súťaž „ Ako veda a technika zmenila 
môj život?“, zaslanie výtvarných prác, Bratislava

18.10. 2014 TO MY DANCE – tanečná súťaž, Myjava

22.10. 2014 VO Celoslovenská súťaž „ Príroda, životné prostredie 
a deti“, zaslanie prác, Trenčín

24.10.2014 VO „Kopaničársky jarmek“, keramické dielne, DK 
Javorina, Stará Turá

25.10.2014 TO Sústredenie tanečného odboru na Dubníku, projekt 
Nadácia Život

26.10.2014 TO Sústredenie tanečného odboru na Dubníku, projekt 
Nadácia Život

30.10.2014 VO Výtvarná súťaž „ Myška pre Havran“, zaslanie prác, 
Senica
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30.10. 2014 VO Zaslanie prác na medzinárodnú súťaž, 44 th 
International children´s art exhibition, Japonsko 

NOVEMBER 

10.11. 2014 VO Výtvarná súťaž „ M.R.Štefánik“, zaslanie prác, 
Košariská

14.11. 2014 Zamestnanci 
školy

Nová scéna, muzikál „Rómeo a Júlia“

15.11. 2014 TO Tanečná súťaž Gbely 

19.11. 2014 HO Triedna besiedka p. uč.P. Ferenčíka, dychové 
oddelenie

20.11. 2014 VO Celoslovenská súťaž „ Rodina bez 
cigariet“Bratislava-preberanie cien 

22.11. 2014 TO HandT, celoslovenská tanečná súťaž, Bratislava 

23.11. 2014 HO „Čarovná flauta“, celoslovenská súťaž, Nižná 

25.11. 2014 HO „ Blahoželanie jubilantom“, MsÚ Stará Turá 

26.11. 2014 HO „Zlatá svadba“, MsÚ Stará Turá 

27.11. 2014 HO Triedna besiedka p. uč. M. Brkala, dychové 
oddelenie 

28.11. 2014 VO,HO,TO,LD
O

Zájazd do Viedne pre žiakov školy a ich rodičov 

DECEMBER

03.12. 2014 HO Triedna besiedka p. uč. Mgr. A. Borovskej, klavírne 
oddelenie

05.12. 2014 HO, TO, LDO, 
VO

Verejný koncert v DK Javorina, pre žiakov ZŠ
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05.12. 2014 VO Medzinárodný výtvarný projekt „ 670. výročie 
položenia kameňa Chrámu  sv. Víta“, pozvanie 
žiakov VO a Mgr. M. Lacovej na odovzdávanie 
ocenení v Arcibiskupskom paláci a na vernisáž 
výstavy v Kláštore sv. Anežky Českej, humanitárna 
organizácia“ Na vlastných nohách“, Praha

06.12. 2014 HO „Príchod Mikuláša“, vystúpenie speváckeho zboru, 
Hrachovište

07.12. 2014 HO,TO,LDO,V
O

Koncert pre „Nadáciu život“, DK Javorina 

09.12. 2014 HO Vianočný koncert pre Materské školy

10.12. 2014 HO Triedna besiedka p. uč. M. Bodnárovej a I.Kleina, 
sláčikové oddelenie

11.12. 2014 HO Triedna besiedka p. uč. BcA. M. Stískala 
a B.Michalcovej, spevácke oddelenie

12.12. 2014 HO, TO ELSTER, Hotel Lipa, vianočné vystúpenie na 
večierku

12.12. 2014 HO LEONI, vystúpenie na vianočnom večierku, NM n/V 

15.12. 2013 Zamestnanci 
školy

Vianočný koncert skupiny Frigale

15. 12. 2014 HO Triedna besiedka p. uč. Ing. arch. A. Klimekovej 

16.12.  2014 HO,LDO Vianočný koncert v ZUŠ 

19.12.  2014 VO  Celoslovenská súťaž „ Aká bude Európa 2015?“ , 
zaslanie prác, Europe Direct Senica

JANUÁR 

27.01. 2015 TO „Otvorená hodina pre rodičov“,  

28.01. 2015 HO Účasť žiakov HO na koncerte D. Zsapkovej a J. 
Zsapku, NMn/V, MSKS

28.01. 2015 VO „Aká bude Európa 2015?“, vernisáž a oceňovanie,  
Europe Direct Senica

28.01. 2015 LDO „Rozhovor s marionetou“, vystúpenie pre deti MŠ 

"  19



FEBRUÁR 

04.02. 2015 VO Zaslanie prác na medzinárodnú súťaž „ The 17. th 
International youth art exhibition Nova Zagora“, 
Bulharsko

MAREC 

07.03. 2015 HO „Stretnutie s dôchodcami“, vystúpenie Poľunu 
a žiakov BcA. M. Stískala na SOU pri príležitosti 
MDŽ pre dôchodcov z Kunovíc

26.03. 2015 VO „Stará Turá – naše mesto“, vernisáž  a oceňovanie 
detí, výtvarnej súťaže vyhlásenej ZUŠ a DK Javorina

27.03. 2015 TO, HO „Vítanie jari a vynášanie Moreny“, námestie Stará 
Turá

27 03. 2015 HO „Deň učiteľov“, vystúpenie pedagógov pri 
príležitosti Dňa učiteľov, Hotel Lipa

28 03. 2015 HO „Top Talent Festival“, medzinárodný festival a súťaž 
detskej a mládežníckej tvorivosti, Trenčianske 
Teplice, kategória „Hudba“

28.03.2015 TO „Top Talent Festival“, medzinárodný festival a súťaž 
detskej a mládežníckej tvorivosti, Trenčín, kategória 
 „ Tanec“

29.03.2015 TO,HO Galavečer medzinárodného festivalu Top Talent 
Festival, vystúpenie TO a oceňovanie víťazov, 
Trenčianske Teplice

APRÍL 

10.04. 2015 TO Tanečná súťaž FREE-ZEE CAP, ZUŠ Stará Turá 

21.04. 2015 HO,TO,LDO,V
O 

„Deň otvorených dverí pre deti MŠ “ 

21.04. 2015 TO Besiedka dychového oddelenia, koncertná sála školy 

22.04. 2015 HO,TO,LDO,V
O

„Deň otvorených dverí pre verejnosť“ 
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22.04. 2015 HO, LDO Verejný koncert, koncertná sála školy 

23.04. 2015 HO,TO,LDO,V
O

„ Prijímacie konanie do ZUŠ“ 

23.04. 2015 VO Celoslovenská súťaž „Naši národní buditelia Ľ. Štúr 
a J. Martí“, zaslanie prác  na Kubánske 
veľvyslanectvo v SR, Bratislava

27.04. 2015 HO Triedna besiedka  Mgr. A. Borovskej, klavírne 
oddelenie

29.04. 2015 VO Celoslovenská súťaž„ Krása ukrytá v rozprávkach“, 
zaslanie prác, Indické veľvyslanectvo, Bratislava

30.04  2015 HO „Stavania mája“, vystúpenie detí speváckeho 
oddelenia  na námestí v Starej Turej

MÁJ  

04.05. 2015 HO Krst kníh manželov Rumánkových, hudobný 
program 

06.05. 2015 HO „Sláčikové popoludnie“, koncertná sála školy 

09.05. 2015 TO Tanečná súťaž, Malacky

10.05. 2015 HO,TO,LDO,V
O

Koncert pri príležitosti „ Deň matiek“, DK Javorina 

19.05. 2015 HO Triedna besiedka I. Kleina, J. Pavloviča 
a speváckeho oddelenia

25.05. 2015 VO Celoslovenská súťaž“ Maľujte a fotografujte 
s Primalexom“, zaslanie prác, PPG Deco Slovakia 
Žilina

27.05. 2015 HO Triedna besiedka Ing. arch. A. Klimekovej, koncertná 
sála školy

30.05. 2015 TO Tanečná súťaž „ Senecká dúha“ 

30.05. 2015 VO „Naši národní buditelia Ľ. Štúr a J. Martí“, vernisáž 
a oceňovanie výtvarnej súťaže, Slovenský rozhlas 
Bratislava

30.05. 2015 HO Vystúpenie k vernisáži „Naši národní buditelia Ľ. 
Štúr a J. Martí“,  v Slovenskom rozhlase
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JÚN

01.06. 2015 TO „Deň detí“, tanečné vystúpenie, námestie, Stará Turá 

04.06. 2015 HO, LDO Verejný koncert, koncertná sála školy 

08.06. 2015 HO Triedna besiedka speváckeho oddelenia, koncertná  
sála školy

10.06. 2015 HO  Slávnostné oceňovanie  „Talent Trenčianskeho kraja 
2015“,  Trenčiansky hrad

12.06. 2015 HO,TO Vystúpenie ĽH Turanček, Poľun, tanečného odboru,  
na Staroturianskom Jarmoku , námestie

18.06. 2015 VO Absolventská výstava , DK Javorina 

18.06. 2015 HO Absolventský koncert žiačky Petry Briškovej 

19.06. 2015 TO Generálka FREE- ZEE- show 

21.06. 2015 TO FREE –ZEE show pre verejnosť, DK Javorina 

22.06. 2015 TO FREE –ZEE show pre I. a II. stupeň ZŠ, DK Javorina

24.06. 2015 HO Zlaté svadby, program,  MsÚ Stará Turá 

24.06. 2015 VO „ Grafické techniky“, otvorená hodina pre žiakov ZŠ, 
trieda Mgr. S. Kotrasovej

25.06. 2015 LDO Triedna besiedka LDO, koncertná sála školy 

27.06. 2015 TO Fashion show Ivety Hassovej a Free Zee Dance ZUŠ, 
Festival divné veci, námestie

29.06. 2015 TO Motivačná beseda s tanečníkom Johnym Mečochom

30.06. 2015 TO Letná tanečná škola , Dubník 
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• Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných súťaží výtvarného  odboru – 
pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová 

N  Názov súťaže U    Umiestnenie Ocenení žiaci

  
The 45. th International children´s art        

exhibition  
            TOKIO JAPONSKO 

              ( 68 206 prác detí, 38 krajín 
sveta)

SUPREME GOLD  
Award 
SILVER  Award 

BRONZ   Award

Alexandra Višňovská 

Eva Bezáková 
  Tereza Machajdíková

The 16. th International youth art   
           Exhibition 
          Nova Zagora  
           BULHARSKO 
            
            ( 3004 prác detí, 30 krajín 

sveta)

Ocenenie 
 Ocenenie 
 Ocenenie 

Sophia Scharbertová 
       Jonáš Klimáček 
     Michaela Idesová

Medzinárodný projekt  „670 výročie 
Chrámu sv. Víta“, 

Arcibiskupstvo pražské, 
humanitárna organizácia Na 
vlastných nohách,  
           PRAHA - NÓRSKO 

Hlavná cena Běly 
Gran Jensen 

Hlavná cena 
poroty 

Ocenenie 
Ocenenie 
Ocenenie 
Ocenenie 
Ocenenie 
Ocenenie 

Martina Markušová 

Ján Marták 

Vladimíra Vávrová 
         Alexander Bies 

    Patrice Tomisová 
   Lucia Vaňová 

Dobroslava Pribišová 
Kristína Knapová 
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• Účasť na súťažiach a výsledky celoslovenských a regionálnych súťaží výtvarného  
odboru – pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová, Mgr. Oľga Medňanská 

Bratislava – Veľvyslanectvo 
kubánskej republiky v SR, „ Naši 
národní buditelia CH. Martí a Ľ. Štúr“

 Hlavná cena     
veľvyslankyne 

 Cena poroty 
 Cena predsedu  

 I.kategória  ZUŠ: 
 1. miesto 
 2. miesto 
 3. miesto 
 3. miesto 

II.kategória ZUŠ: 
1. miesto 

III. kategória ZUŠ: 
1. miesto 
2. miesto 

     Vladimíra Vávrová 

Dobroslava Pribišová 
Tamar Hoštáková 

Jasmín Belišová 
Ema Černá 

Michaela Skovajsová 
Petra Sadloňová 

Lucia Vaňová 

        Patrik Truhlík 
Zuzana Naďová

„Myška pre Havran“, Senica Cena poroty 

3. miesto

Sophia Scharbertová 
          Simona Žáčková  
   Vladimíra Vávrová

Európa Direct Senica „ Aká bude 
Európa 2015?“, Senica

ocenenie 
ocenenie 
ocenenie 
ocenenie

Inka Kiššová 
Sophia Scharbertová 
Daniela Kozempelová 

Zuzana Naďová

Osobnosti slovenského národa Ľ. 
Štúr a M .R. Štefánik, Košariská

ocenenie 
ocenenie 
ocenenie 
ocenenie

Vanesa Kvasnicová 
    Michaela Benianová 

Daniela Hučková 
Vladimíra Vávrová
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„Rodina bez cigariet“, Cena organizátora Rebeka Suchá

„ Maľujte a fotografujte 
s Primalexom“, Žilina

 ocenenie Petra Sadloňová

„Stará Turá-naše mesto“,výtvarná 
súťaž  pre žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ, DK 
Javorina 

kategória ZUŠ: 
Hlavná cena súťaže 

IV. kategória: 
1.miesto 
2. miesto 
3. miesto 
Cena poroty 

V.kategória: 
1.miesto 
2. miesto 
3. miesto 
3. miesto 
Cena poroty 

VI. kategória: 
1.miesto 
2. miesto 
3. miesto 
Cena poroty 

Vladimíra Vávrová 

Jasmín Belišová 
Lucia Skovajsová 
Svetlana Idesová 
Melánia Pašeková 

Zuzanan Naďová 
Inka Kiššová 

Lea Medňanská 
Libuša Kýšková 
Kristína Hrubá 

Lucia Vaňová 
Vanesa Kvasnicová 

Samuel Vido 
Lucia Vandlíková 

• Účasť na súťažiach, výsledky tanečného odboru – pedagóg: Katarína Rzavská 

Názov súťaže  Umiestnenie Ocenení žiaci

Malacky,    Saltare orbis 1. miesto Choreografia - Leví kráľ

Malacky     Saltare orbis 3. miesto Choreografia -  Noc v 
múzeu

Malacky     Saltare orbis 3  miesto Choreografia -  Dance 
family

Malacky     Saltare orbis 3  miesto Choreografia -  
Čarodejnice
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• Účasť na súťažiach a výsledky hudobného  odboru – pedagóg: Peter Ferenčík 

• Účasť na súťažiach a výsledky hudobného  odboru – pedagóg: Marek Lacko 

Malacky     Saltare orbis Cena poroty Choreografia -  Bump

Gbely         Beat Fórum 1. miesto      Choreografia –  
Come back 

Bratislava   Hand T Cup 2. miesto   Choreografia -    
  Come back

Bratislava   Hand T Cup 3. miesto Choreografia-   Tanečná 
párty   

Trenčín       Top Talent Festival 
Medzinárodný festival detskej 
a mládežníckej tvorivosti

  Hlavná cena 
Grand P   Prize

„B2 Street Tanec“

Trenčín       Top Talent Festival Hlavná cena Grand  
Prize

„B2 Street Tanec“

Názov súťaže Umiestnenie    Ocenení žiaci

„Čarovná flauta „ Nižná – celoslovenská  
súťaž v hre na drevené dychové nástroje

 3. miesto Dominik Sedlák   

Názov súťaže Umiestnenie    Ocenení žiaci
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Základná umelecká škola získala v školskom roku 2014/2015 –  50 ocenení ( z toho 14 
medzinárodných ocenení ) 

Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov ZUŠ: 
• Anton Bálent – Ocenenie primátorky Mesta Stará Turá  ku Dňu Učiteľov - za   

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

• Marek Lacko – „ Ďakovný list“ prednostu OÚ v Trenčíne za mimoriadne výsledky 
dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní talentovaných detí a mládeže, udelený pri 
oceňovaní  žiakov „Talent Trenčianskeho kraja“ 

Mimoriadne ocenenie žiakov ZUŠ: 
• Dominik Sedlák - Prednosta Okresného úradu Štefan Bohúň udelil ocenenie „ Talent 

Trenčianskeho kraja“ Dominikovi Sedlákovi za vynikajúce výsledky v záujmovo - 
umeleckých súťažiach 

• Dominik Sedlák, hudobný odbor  - Hlavná cena riaditeľky za úspešnú reprezentáciu 
a šírenie dobrého mena školy 

• Sophia Scharbertová, Lucia Vaňová ,Vladimíra Vávrová, výtvarný odbor - 
Ďakovný list riaditeľky za školský rok 2014/2015, za úspešnú reprezentáciu a šírenie 
dobrého mena školy 

•  Ema Kuhajdová, Lukáš Srnánek, Soňa Novomestská, Carmen Rubaninská, 
Petra Dovičinová, Michaela Danihelová, Diana Kubaláková, Valéria Bajcarová, 
tanečný odbor - Ďakovný list riaditeľky za školský rok 2014/2015, za úspešnú 
reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy 

Trenčín       Top Talent Festival 
Medzinárodný festival detskej 
a mládežníckej  
Tvorivosti 

„Talent Trenčianskeho kraja“

Hlavná cena 
Grand Prize 

Ocenenie 
Prednostu OÚ  
v Trenčíne 

Dominik Sedlák    

         Dominik Sedlák   

"  27



Mediálne zviditeľnenie úspechov školy a akcií, ktoré sa uskutočnili: 
• www.zusstaratura.sk 

• www.staratura.sk 

• regionálna tlač, 

• mestský rozhlas  

• reklamné plagáty, prospekty a pozvánky k jednotlivým podujatiam 

• pozvánky na sociálnych sieťach 

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

Poskytovateľ: Nadácia Život Stará Turá 

Prijímateľ: Rada rodičov pri ZUŠ Stará Turá – Tanečný odbor 

Zrealizovaný projekt:   Tanečné sústredenie Free Zee Dance, Dubník, Stará Turá 

Poskytovateľ: Nadácia Život Stará Turá 

Prijímateľ: Rada rodičov pri ZUŠ Stará Turá – Výtvarný odbor 

Zrealizovaný projekt:  Vyber si svoje povolanie, exkurzia do Strednej umeleckej školy                        
sklárskej  v Lednických Rovniach a do Slovenského sklárskeho múzea. 

Poskytovateľ: Nadácia Život Stará Turá 

Prijímateľ: Rada rodičov pri ZUŠ Stará Turá – Hudobný , Tanečný, Výtvarný odbor 

Zrealizovaný projekt:  SND, návšteva baletného predstavenia Rómeo a Júlia absolventmi 
školy 

Poskytovateľ: Trenčianska  nadácia  

Prijímateľ: Rada rodičov pri ZUŠ Stará Turá – Literárno-dramatický odbor 

Zrealizovaný projekt:   Nové nápady na Váhu – Založenie bábkového divadla 
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Projekty, do ktorých sa ZUŠ Stará Turá zapája dlhodobo: 

Umením k humanite a k pomoci tým, ktorí to potrebujú 

Jedným zo zameraní ZUŠ v Starej Turej školy je výchova umením k humanite a 
k pomoci tým, ktorí to potrebujú.  Ani žiaci a pedagógovia ZUŠ v Starej Turej neboli 
ľahostajní k svojmu okoliu. Svojim kultúrnym programom - hudobnými, speváckymi, 
tanečnými, divadelnými  vystúpeniami, či tvorivými dielňami, výstavami, výtvarnými 
prácami, obohatili  v školskom roku 2014/2015 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. 

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

www.stonozka.org 

Svojimi  výtvarnými  prácami ju aktívne podporujú pod vedením  Mgr. Miroslavy 
Lacovej  -koordinátorky hnutia pre školy v SR,  od roku 1993.  Jej   zakladateľkou je Češka, 
žijúca v Nórsku p. Běla Gran Jensen. Symbolom hnutia je stonožka, ktorá predstavuje tisíce 
detí a stovky učiteľov v Čechách, Slovensku, Nórsku, Poľsku v Kanade..., spolupracujúcich 
s hnutím. Deti maľujú hlavne vianočné pozdravy a ich predajom získava organizácia finančné 
prostriedky, ktoré sú použité pre tie menej šťastné, choré a vojnou postihnuté  deti. 
V školskom roku 2014/2015 sa žiaci výtvarného odboru úspešne zapojili do medzinárodného 
projektu vyhláseného  k  670. výročiu  položenia základného kameňa Katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha v Prahe, kde získali popredné ocenenia, ich práce boli vystavené 
v Kláštore sv. Anežky Českej. 

Umením k tradíciám predkov 

Základná umelecká škola v Starej Turej je „srdcom“ regiónu, v ktorom vystupuje do 
popredia čoraz väčšia potreba a angažovanosť zachovať dedictvo našich predkov  s jeho 
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jedinečnými znakmi a zvláštnosťami, ktoré charakterizujú nie len každý región, ale každú 
krajinu. 

Všetky odbory a súbory školy - Ľudová hudba Turanček, Poľun pri ZUŠ Stará Turá, 
tanečná skupina Free Zee Dance a  školský orchester sa počas celého roka spolupodieľali na 
kultúrnych akciách  Mesta Stará Turá a Domu kultúry Javorina, ktoré majú dlhoročnú pevnú 
tradíciu - „ Remeslá našich predkov, Kopaničársky jarmek, Vianočné trhy, Vítanie jari a 
vynášanie Moreny, Stavanie mája,  Staroturiansky  Jarmok. 

Zoznam darov v školskom roku 2014/2015 ( príloha č.2) 

k.)	Údaje	o	výsledkoch	inšpekčnej	činnosti	vykonanej	Štátnou	
školskou	inšpekciou	

Na našej škole nebola v školskom roku 2014/2015 vykonaná Štátna školská inšpekcia. 

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

Základná umelecká škola sídli v budove, v ktorej v roku 2011/2012 prebehla 
„Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá“  zo Štrukturálnych fondov Európskej únie, 
zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov Mesta Stará Turá. V rámci reklamačnej doby v nej 
boli v šk. roku 2014/2015 vykonané reklamačné práce – odstránenie závad, ktoré sa prejavili 
počas prevádzky ZUŠ ( zatekanie do vstupnej predsiene v bočnom vstupe do telocvične ). 
Odstránenie závad, identifikovanie a utesnenie miesta prenikania dažďovej vody do muriva 
nastavením asfaltového pásu, prebehlo v mesiaci november 2014. 

 Budova Základnej umeleckej školy bola v šk. roku 2014/2015 plne vyťažená. 
Priestory jednotlivých odborov a predmetov spĺňali požiadavky priestorovej, technickej, 
technologickej a materiálovej vybavenosti.  

Výtvarný odbor spĺňa podmienky nevyhnutných základných učebných priestorov pre 
praktické vyučovanie. Samostatný priestor tvorí učebňa s viacúčelovými stolmi a grafickým 
lisom,  ateliér so stojanmi, keramická dielňa s hrnčiarskym kruhom, keramickou pecou 
a striekacím boxom, kabinet na archivovanie prác a sklad. 

 Trieda s 13 počítačmi, tlačiarňou a dáta projektorom bola využívaná hlavne na 
zatraktívnenie vyučovania hudobnej náuky. Pre potreby výučby prípravnej hudobnej výchovy 
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bola upravená trieda v prízemí budovy, čím sa zamedzilo zvýšenému pohybu detí a ich 
rodičov na poschodiach školy.  

 Miestnosti hudobného odboru boli prispôsobené  vyučovaniu jednotlivých predmetov 
hry na nástroj, v štyroch triedach chýbalo povinné vybavenie klavírom. Koncertná sála slúžila 
na prezentáciu hudobných výstupov žiakov, na divadelné besiedky literárno-dramatického 
odboru a v rámci dobrej spolupráce s MŠ  sme poskytli priestor aj pre ich aktivity.  Pre 
potreby nácviku ľudovej hudby bol žiakom vyhradený priestor v prízemí školy, čím bolo 
zjednodušené prenášanie hudobných nástrojov a cimbalu na kultúrne podujatia školy.   

Materiálno - technické vybavenie „ nahrávacieho“ štúdia bolo zastarané 
a opotrebované. Priestory nedisponovali žiadnymi profi zvukovými panelmi, teda nemohlo 
slúžiť pre potreby nahrávania hudobných zoskupení školy. Našou prioritou bude vybudovať 
profesionálne nahrávacie štúdio, ktoré by slúžilo nie len na nahrávanie hudobných ale 
aj literárno-dramatických zoskupení školy. 

Tanečný odbor disponoval tanečnou sálou so zrkadlami a pianom pre účely 
korepetície, skladom  na kostýmy, šatňou, kabinetom pre učiteľov, telocvičňou s prenosnou 
zrkadlovou stenou. Pre výučbu klasického tanca škola zakúpila dvojúrovňové baletné tyče.  

Literárno-dramatický odbor bol v školskom roku 2014/2015 prenesený z priestorov 
ZŠ do budovy ZUŠ, čím  sa stal rovnocenným partnerom ostatných odborov. Pre účely 
výučby bol zakúpený koberec, závesy, magnetická tabuľa s popisovačmi, marionety a učebné 
pomôcky. 

K propagácii podujatí a pre lepšiu informovanosť rodičov a širokej verejnosti bola 
zakúpená informačná vitrína, umiestnená pri vstupe do budovy školy.  

Priestory chodieb esteticky pozdvihla galéria výsledkov činnosti všetkých odborov, 
ktorá vznikla zakúpením závesného systému, klip rámov a vstupného pútača s logom školy.  

  

Nedostatky, ktoré ovplyvňovali chod jednotlivých odborov:  
Celá budova je vybavená  nevyhovujúcimi dverami, ktoré nespĺňajú požiadavky pre 

vyučovanie v ZUŠ. Hlavne vyučovanie dychových nástrojov a kolektívneho vyučovania 
narúša vyučovací proces ostatných pedagógov. Čalúnenie dverí, po konzultácii s odborníkom, 
by bolo neefektívne a cenovo nevýhodné. 

Najväčším nedostatkom výtvarných priestorov je chýbajúci prívod vody v hlavnej 
učebni a v  ateliéri so stojanmi.  Na umývanie paliet, štetcov a ostatných pomôcok slúži len 
zdvojené umývadlo na toaletách a jedno v keramickej dielni. Prenášaním vody cez chodbové 
priestory sa obávame zvýšeného rizika úrazov žiakov. Prívod vody bol demontovaný počas 
Rekonštrukcie a modernizácie ZUŠ Stará Turá v roku 2011/2012, čím je možné tento problém 
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riešiť až  po roku 2017. Pretrváva vlhnutie priestorov školy v suteréne, čo bolo v minulosti pri 
rekonštrukcii budovy neriešené. 

Riziko úrazov hrozilo odtokom dažďovej vody zo striech ZUŠ na chodník pred 
budovou ZUŠ.  Riešenie tohto problému bolo našou prioritou. Napojenie zvodov  do 
jestvujúcej kanalizácie mesta prebehne na základe  pridelenej finančnej dotácie na kapitálové 
výdavky v školskom roku  2015/2016. 

  

m.	)	Údaje	o	/inančnom	a	hmotnom	zabezpečení	výchovno-vzdelávacej	
činnosti	školy	v	roku	2014	

  Dotácia na prevádzkové výdavky z rozpočtu mesta bola vo výške 218 421,- €. 
Rozpočet na rok 2014 bol vyčerpaný na 97,36 % v zmysle platných rozpočtových pravidiel 
a nevyčerpaná dotácia vo výške 5 902,95 € bola vrátená v decembri 2014 zriaďovateľovi. 

Údaje o poskytnutých a použitých finančných prostriedkoch v roku 2014 sú nasledovné: 

Rozpočet    Čerpanie   % čerpania 

610:     131 400,00 131 391,23     99,99 

620:    48 247,00   48 228,62     99,96  

630    54 864,00   48 670,27     88,71 

640         910,00       907,03     99,67       

Realizácia vybavenia priestorov a učební školy, zlepšenie podmienok a úrovne  

      výchovno-vzdelávacieho procesu a s ním spojených rôznych aktivít školy bola  

      nasledovná: 

- nákup učebných pomôcok – hudobné nástroje – flauta, husle Steiner, ladička, 
dirigentský pult, notové stojany, marionety, baletné tyče, 

- notebook, tlačiareň, reproduktory, viazačka, informatívna tabuľa, 
- dievčenské a chlapčenské kroje pre HO a TO, 
- knižný materiál, odborná literatúra, 
- nahrávanie a spracovanie piesní pre HO, TO, 
- ozvučenie koncertov, 
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- poistenie majetku a žiakov školy, 
- kancelárske potreby, čistiace prostriedky, 
- interiérové vybavenie – vybavenie tried a zborovne školy potrebným nábytkom, 

závesný systém a fotorámy euroclip,  
- výpočtová technika, licencie. 

1. Kapitálové výdavky sme nemali. 

      3.   Vlastné príjmy ZUŠ boli rozpočtované v roku 2014 v celkovej výške 17 000,- . Tieto  

      tvoril príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné, ktoré bolo v skutočnosti vybraté  

      vo výške 12 775,- € a príjem z prenájmu priestorov, ktorý predstavoval 3 844,10 €.  

      Nerozpočtovaným vlastným príjmom bol prijatý dobropis, a to v sume 60,- €. 

n.)	Vyhodnotenie	cieľov,	ktoré	si	škola	určila	na	školský	rok	
2014/2015	

V  spojení so školským vzdelávacím programom sa výchovno – vzdelávacia činnosť ZUŠ 
v Starej Turej v školskom roku 2014/2015 zamerala na splnenie cieľov:  

• Na odbornú prípravu žiakov, ktorí majú záujem pokračovať vo vzdelávaní sa na 
stredných školách umeleckého zamerania a konzervatóriách,  ale tiež ostatných žiakov 
a študentov, ktorým naša škola poskytuje všeobecnú prípravu zabezpečujúcu 
všestranný rozvoj osobnosti v umeleckej oblasti a vo vlastnej sebarealizácii.  

Vo výtvarnom odbore škola zaznamenala trvalý záujem v pokračovaní vzdelávania sa 
na školách umeleckého zamerania, v  hudobnom odbore stúpol počet žiakov, ktorí 
prejavili záujem o štúdium na konzervatóriu – v sláčikovom i dychovom oddelení. 

• V súlade s ŠkVP napĺňať vlastné zameranie školy šírením hodnôt našej ľudovej 
kultúry prostredníctvom rôznych foriem umeleckého vzdelávania a jeho prezentácie 
na verejnosti ( Vítanie jari, Kopaničársky jarmek, Staroturiansky jarmok, Remeselné 
trhy atď.). Ako obligátny nástroj  bol otvorený v školskom roku 2014/2015   -  cimbal. 
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• Na posilnenie medziodborovej spolupráce. Môžeme vysoko hodnotiť spoluprácu 
všetkých odborov v spoločných projektoch školy. 

• Dať žiakom a pedagógom možnosť verejne prezentovať výsledky výchovno-
vzdelávacej činnosti. Tvorivá pracovná klíma, vysoké pracovné nasadenie 
pedagógov, talent a vzdelávanie žiakov sa odzrkadlili na vynikajúcich výsledkoch, 
ktoré škola zaznamenala v školskom roku 2014/2015 ( Údaje o aktivitách a prezentácii 
školy na verejnosti). 

• Zapájanie žiakov hudobného odboru nástrojov a spevu do súťaží a prehliadok. 

Škola získala nových, pre prácu zanietených, kvalifikovaných pedagógov BcA. 
Michala Stískala na predmet spev a hlasová výchova a Mareka Lacka, hra na hoboj. 
Hudobný odbor zaznamenal dve popredné ocenenia v súťažiach dychových nástrojov. 

• Zatraktívniť vyučovanie prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky 
využívaním IKT. Škola získala pre PHV a HN nového kvalifikovaného učiteľa, Mgr. 
Moniku Železníkovú. Pre účely vyučovania prípravnej hudobnej náuky bola 
vytvorená samostatná učebňa, do ktorej škola zakúpila nástenné plátno k data 
projektoru. Žiakom bola k dispozícii počítačová učebňa s 13 počítačmi. 

• Rozvoj Literárno-dramatického odboru, premiestnenie jeho činnosti z priestorov 
ZŠ do ZUŠ. Škola získala pre LDO nového kvalifikovaného učiteľa, Mgr. Katarínu 
Medňanskú. Literárno-dramatický odbor pôsobil v šk. roku 2014/2015 už 
v priestoroch ZUŠ a nie v ZŠ. Pre jeho účely boli zakúpené učebné pomôcky, 
materiálne vybavenie a na základe úspešného projektu Trenčianskej nadácie 
a finančného daru sponzora boli zakúpené marionety pre bábkoherectvo. 

• Pre výtvarný odbor škola získala kvalifikovaného pedagóga Mgr. Oľgu 
Medňanskú. 

o.)		Oblasti,	v	ktorých	škola	dosahuje	dobré	výsledky	a	oblasti,	
v	ktorých	sú	nedostatky	a	treba	úroveň	výchovy	a	vzdelávania	zlepšiť	
vrátane	opatrení	
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Kladne môžeme hodnotiť : 

•  kvalifikovaný pedagogický zbor, v školskom roku 2014/2015 boli prijatí piati 
kvalifikovaní pedagógovia  

• stály záujem o štúdium  na našej škole 

• veľké množstvo verejných akcií, prezentáciu žiakov v priestoroch školy, mesta, 
regiónu 

• záujem o kultúrny program žiakov a pedagógov ZUŠ aj mimo regiónu ( vystúpenie 
pre Kubánske veľvyslanectvo v Bratislave) 

• vysoké pracovné nasadenie pedagógov spolupodieľať sa na podujatiach školy ( v šk. 
roku 2014/2015  -  84 akcií školy) 

• medziodborovú spoluprácu ( spoločné projekty Nadácia Život, Deň matiek) 

• stálu návštevnosť rodičov a sympatizantov školy na podujatiach ZUŠ, zvýšený záujem 
o verejné koncerty školy  

• možnosť uplatnenia sa žiakov v orchestrálnej a súborovej hre 

• tradíciu zachovania ľudovej hudby v ZUŠ 

• vysokú úspešnosť žiakov výtvarného odboru na celoslovenských a hlavne 
medzinárodných súťažiach, reprezentáciu Mesta Stará Turá v zahraničí ( v šk. roku 
2014/2015 – 14 medzinárodných a 23 celoslovenských ocenení) 

•  záujem žiakov výtvarného odboru o štúdium na stredných či vysokých  školách 
umeleckého zamerania 

• 21 ročná úspešná spolupráca výtvarného odboru  s humanitárnou organizáciou „Na 
vlastných nohách „ (Nórsko) 

• narastajúci záujem o tanečný odbor, dosahujúci popredné umiestnenia v súťažiach 
moderného tanca ( v šk. roku 2014/2015 – 10 ocenení), bohatá škála vystúpení 
i zložky ľudového tanca 

•  pozitívne hodnotenie zo strany nie len žiakov ale aj rodičov na uskutočnené 
 sústredenia tanečného odboru  s výučbou lektora tanca na Dubníku ( v šk. roku 
2014/2015 absolvovali žiaci TO 2 sústredenia) 

• opakujúce sa organizovanie vnútroškolskej tanečnej súťaže Free – Zee – Cup  ( 7.    
ročník) a vysoká návštevnosť koncoročnej Free -Zee Show v DK Javorina ( 3 krát plná 
sála) 
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•  tvorbu spoločných akcií s MŠ, ZŠ, CVČ, DK Javorina a Mestom Stará Turá 

• spokojnosť rodičov s propagáciou akcií a  s kvalitnou fotodokumentáciou Ing. M. 
Medňanského na www.zusstaratura.sk. 

Za účelom zlepšenia je potreba v budúcom roku : 

• získať  kvalifikovaného pedagóga v predmete hra na klavír ( korepetícia)  

•  vytvoriť folklórny súbor spojením hudobnej zložky ĽH Turanček s tanečnou zložkou   

• založiť ĽH Malý Turanček, budúcich nástupcov folklórneho súboru Turanček 

• zapájať žiakov hudobného odboru  nástrojov a spevu do súťaží ( zapája sa len dychové 
oddelenie) 

• zlepšiť komunikáciu žiak – rodič - učiteľ, aby bol rodič nápomocný v prípade, že je 
slabá domáca príprava na vyučovanie 

• využívať IKT v predmete hudobná náuka, potreba zakúpenia interaktívnej tabule 

•  materiálne vybaviť nahrávacou technikou štúdio a dať ho do  činnosti  

• v súlade so splnením požiadaviek ŠVP  na základné  materiálno- technické 
a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ  riešiť so 
zriaďovateľom chýbajúce základné  nástrojové a iné materiálne vybavenie  

p.)	Výsledky	úspešnosti	školy	pri	príprave	na	výkon	povolania	a	
uplatnenia	žiakov	na	pracovnom	trhu	alebo	ich	úspešnosť	prijímania	
na	ďalšie	štúdium	(	vypracované	v	bode	d.)	

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

výsledkoch našej školy v školskom roku 2014/2015, najmä pedagógom a žiakom, 
nepedagogickým zamestnancom, zriaďovateľovi našej školy- Mestu Stará Turá, Školskému 
úradu ,Rade školy a v neposlednom rade Združeniu rodičov pri ZUŠ Stará Turá. Poďakovanie 
patrí i všetkým sponzorom, bez pomoci ktorých by sme niektoré aktivity a zlepšenia chodu 
školy nemohli zrealizovať. 
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V Starej Turej dňa:  07.10. 2015 

Vypracovala :           ...............................................................
             Mgr. Miroslava Lacová 

           riaditeľka školy 

Zoznam príloh: 

 príloha č. 1 -  Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ  za  šk. r. 2014/2015  

 príloha č. 2 -  Zoznam darov v školskom roku 2014/2015 

 príloha č. 3 -  Stanovisko Pedagogickej rady školy k Správe o výchovno – vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach v školskom roku 2014/2015, 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 
2014/2015, ZUŠ Stará Turá. 

 príloha č. 5 -  Stanovisko Zriaďovateľa -  Mesto Stará Turá k Správe o výchovno – 
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach v školskom roku 
2014/2015, ZUŠ Stará Turá. 
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Príloha č.1 

Finančná správa Rodičovskej rady pri ZUŠ  za   šk. r. 2014/2015: 

Príjmy: 

Príspevky ZRPŠ šk. r. 2014/2015                2 902,00     
Sponzorské dary                   3 333,91     
2 % daň                 2 390,96     
Príjmy za vystúpenia detí                      556,00     
Bankové úroky                                         0,37     

 Výdaje: 
Materiál na TO - látky, oblečenie na vystúpenia               1 423,72     
Štartovné TO, HO                                              553,20     
Materiál na VO - výkresy, farby, hlina                                 926,00     
Poštovné  VO                                                            96,50     
Materiál na HO - CD, noty, ladenie klavírov , opravy HN                           2 106,79     
Marionety                                                          520,00     
Materiál LDO - oblečenie, masky                        59,25     
Sústredenie TO, obed sklárne                  603,50     
Úhrada faktúr za dopravu                2 119,42     
Odmeny pre deti                   546,22     
Bankové poplatky                        66,30     
Poštovné                                             7,45     
                               55,39     
Úhrada dane z príjmov za ZRPŠ  za rok 2012                     31,13     
Kancelárske potreby                           58,22     
Reprezentačné                            48,79     
Reklamná tabula                            66,00     
Licencia na program Omega - vedenie účtovníctva                        59,36     
Vstupné do divadla                          148,90     

 Stav k 1.9.2015       

Pokladňa               317,99     

Stav k 1.9.2014

Pokladňa                305,31    

Bankový účet         4 253,68    
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Bankový účet            3 928,10     
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Príloha č.2 

Zoznam darov v školskom roku 2014/2015: 

09.09.2014  Sensus Slovensko a. s. Stará Turá  - 450,00 €  Literárno – dramatický odbor 

22.10.2014 Nadácia Život, Stará Turá -  219,09 €   Labutie Jazero – čiastočné vrátenie daru 

29.10.2014 Nadácia Život, Stará Turá -  239,00 €  Vyber si svoje povolanie 

29.10.2014  Nadácia Život, Stará Turá -  445,50 €  Tanečné sústredenie Free Zee Dance  

06.03.2015  Trenčianska nadácia, Trenčín -  400,00 €   Založenie bábkového divadla 

04.05.2015  Sensus Slovensko a. s. Stará Turá -  500,00 €  Rozvoj hudobného odboru 

09.06.2015  Trenčianska nadácia, Trenčín -  100,00 €  Založenie bábkového divadla 

09.06.2015  PreVak, s. r. o. Stará Turá  -       1.000,00 €  Zakúpenie hudobných nástrojov  
a zveľadenie hudobného štúdia 

28.07.2015  Nadácia Život, Stará Turá -  418,50 €  Baletné predstavenie SND Rómeo a 
Júlia 
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Príloha č.3 

Stanovisko Pedagogickej rady školy k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch  a podmienkach v školskom roku 2014/2015, ZUŠ Stará Turá 

Základná umelecká škola, Ul. SNP 293/31, Stará Turá 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2014/2015 

  

Predkladateľ : Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2014/2015 (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 8. októbra 
2015. Pedagogická rada pri ZUŠ Stará Turá vzala túto Správu na vedomie bez pripomienok.  

                                                                                                        ........................................................                                                  
                                                                                                                 Mgr. Miroslava Lacová 

                   riaditeľka ZUŠ Stará Turá 
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Príloha č.4 

Stanovisko Rady školy pri ZUŠ Stará Turá k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch  a podmienkach v školskom roku 2014/2015, ZUŠ Stará Turá 

Rada školy 

Základná umelecká škola, Ul. SNP 293/31, Stará Turá 

Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2014/2015. 

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 2014/2015, ktorú 
dňa 15. októbra 2015, na riadnom zasadnutí Rady školy, predložila riaditeľka ZUŠ Stará Turá 
Mgr. Miroslava Lacová.  

Rada školy pri ZUŠ Stará Turá súčasne odporúča zriaďovateľovi ZUŠ Stará Turá – Mestu 
Stará Turá túto „Správu“ .....................................................................  

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

 Martina Miklovičová 

 predsedníčka RŠ pri ZUŠ Stará Turá 
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Príloha č.5 

Stanovisko Zriaďovateľa -  Mesto Stará Turá k Správe o výchovno – vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach v školskom roku 2014/2015, ZUŠ Stará Turá 

Základná umelecká škola, Ul. SNP 293/31, Stará Turá 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2014/2015 

 Predkladateľ : Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej v školskom roku 2014/2015 (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 2014/2015. 

 Mesto Stará Turá – zriaďovateľ ZUŠ Stará Turá, týmto schvaľuje - neschvaľuje 
Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej 
školy v Starej Turej v školskom roku 2014/2015.  
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................................................................. 

                          Ing. Anna Halinárová 

primátorka Mesta Stará Turá
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