


  
A. Základné identifikačné údaje o škole 

 

1. Názov školy: Základná umelecká škola Stará Turá 

 

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

 

3.Telefónne a faxové čísla školy:  

Sekretariát: 032 7763066 

Ekonómka školy: 0917783972 

Riaditeľka školy v poverení: 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. Miloslav Masár riaditeľ školy do 30.09.2013 

Mgr. Miroslava Lacová  riaditeľka školy v poverení od 01.10.2013 

Mgr. Miroslava Lacová  riaditeľka školy od 01.06.2014 

Božena Michalcová  zástupkyňa riaditeľky v poverení do 01.02.2014  

 

 

 

 



 

 

7. Údaje o Umeleckej rade – členovia: 

Mgr. Miroslava Lacová   - riaditeľka školy v poverení 

      - vedúca výtvarného odboru 

Božena Michalcová   - zástupkyňa školy v poverení 

Katarína Rzavská   - vedúca tanečného odboru 

Mgr. Andrea Borovská  - vedúca hudobného odboru 

Mgr. Andrea Majtánová  - vedúca literárno-dramatického odboru 

 

8. Predmetové komisie –vedúci: 

Hudobná náuka   - Ing. arch. Alexandra Klimeková 

Hudobný odbor   - Mgr. Andrea Borovská 

Tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor  

-  Katarína Rzavská 

Každá PK a UR mala vypracovaný svoj plán práce. 

 

9. 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 rodičov, zriaďovateľa, pedagogických pracovníkov 
v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Vo februári  bola ustanovená Rada školy pre nové volebné obdobie v zmysle § 24 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Voľba Rady školy pre nové 
volebné obdobie sa uskutočnila dňa 11.2.2014 /nepedagogický zamestnanci/ 24.2.2014 / 
pedagogický  zamestnanci/ a 25.2. 2014 /zástupcovia Rodičovskej rady pri ZUŠ/. Funkčné 
obdobie začalo dňom  10.3.2014, kedy sa konalo Ustanovujúce zasadanie Rady školy na 
obdobie 4 rokov. 
 

Rada školy pracovala v školskom roku 2013/2014 v tomto zložení: 

Emília Sobotková - predsedníčka, zástupca rodičov 

Mgr. Soňa Krištofíková  - zástupca zriaďovateľa 



Janka Trúsiková   - zástupca zriaďovateľa 

 

Mgr. Andrea Borovská  - pedagogický zamestnanec 

Zuzana Pilátová   - pedagogický zamestnanec 

Mária Danihelová   - nepedagogický zamestnanec 

Blanka Kucharovicová  - zástupca rodičov  

 

Od 10.3.2014 

Martina Miklovičová  - predsedníčka, zástupca rodičov 

Mgr. Katarína Medňanská  - 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 

Milan Hučko    - zástupca rodičov 

 

10. 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 2013/2014 riešilo  organizačné 
a finančné zabezpečenie rôznych akcií školy.  

 

Združenie rodičov pracovalo v školskom roku 2013/2014 v tomto zložení: 

Blanka Kucharovicová  - predsedníčka 



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  

Igor Jašák    - člen 

Peter Briška    - člen  

 

Od 30.1.2014 

Ing. Martina Závodská  - predsedníčka 

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. 2013/2014          

Stav  k 1.9.2013              

Pokladňa                  449,62                        449,62               1 272,58               305,31     
Bankový účet              2 099,82                     2 099,82                  285,00           4 253,68     

                          719,11      
Príjmy:                            99,30      

                          224,53      
Príspevky ZRPŠ šk. r. 
2013/2014 

            3 207,00                     3 207,00                  465,26      

Sponzorské dary              1 366,50                     1 366,50                  531,40           4 558,99     
2 % daň               1 992,32                     1 992,32               1 230,64      
Príjmy za vystúpenia detí             1 151,44                     1 151,44                  274,51      
Bankové úroky                      0,19                             

0,19     
               66,25      

Výdaje:                            84,89      
                            17,60      

Materiál na TO - látky, oblečenie na vystúpenia           1 272,58                         49,24      
Štartovné TO                 285,00                         15,00      
Materiál na VO - výkresy, farby, hlina                719,11                         89,36      
Poštovné  VO                   99,30                         44,30      
Materiál na HO - CD, noty                224,53                         52,04      
Závesný systém  a rámy                465,26            
Sústredenie TO                 531,40                  10 266,89               5 707,90           4 558,99     
Úhrada faktúr za dopravu             1 230,64            
Odmeny pre deti                 274,51            
Bankové poplatky                   66,25            
Notárske poplatky - vybavenie 2 % dane                 55,39            
Úhrada dane z príjmov za ZRPŠ  za rok 2012              131,50            
Poháre a ceny Free - Zee                  84,89            
Kancelárske 
potreby 

                  17,60            

Reprezentačné                   49,24            
Kvety                    15,00            
Licencia na program Omega - vedenie účtovníctva                89,36            
Tablo TO                    44,30            
Úhrada programu                   52,04            

               
Stav k 1.9.2014              

               
Pokladňa :                 305,31            
Bankový účet:              4 253,68            

      
      



      
      

B. Údaje o počte žiakov školy 

 spolu Hudobný 
odbor 

Výtvarný 
odbor 

Tanečný 
odbor 

Literárno-
dram. odbor 

Začiatok školského 
roka – stav 
k 15.9.2013 

 
329 

 
136 

 
89 

 
91 

 
13 

Koniec školského 
roka – stav 
k 30.6.2014 

 
 251 

 
104 

 
76 

 
69 

 
2 

 

Počet žiakov k 15.9.2013 
 

k 30.6.2014 

Kolektívne   vyučovanie                                203 152 
Individuálne vyučovanie                             126 99 
Nadštandardné štúdium                               6 6 
 

Prehľad počtu žiakov v školskom roku 2013/2014 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 45 25 5 15 - 
1. ročník   1. časti 50 17 13 13 7 
2. ročník   1. časti 64 37 - 27 - 
3. ročník   1. časti 29 12 9 8 - 
4. ročník   1. časti 32 12 11 9 - 
1. ročník   2. časti 29 12 11 - 6 
2. ročník   2 .časti 27 5 14 8 - 
7. ročník 26 4 12 10 - 
8. ročník 6 - 6 - - 
spolu 308 124 81 90 13 
 

2. stupeň 
základného štúdia 

spolu Hudobný 
odbor 

Výtvarný 
odbor 

Tanečný 
odbor 

Literárno-
dram.odbor 

1. ročník 10 5 5 - - 
2. ročník 3 3 - - - 
3. ročník 6 3 3 - - 
4. ročník 2 1 - 1 - 
spolu 21 12 8 1 - 
 



Počet tried k 15.9.2013 :  

Absolventi primárneho umeleckého vzdelania podľa ISCED 

Odbor spolu Hudobný 
odbor 

Výtvarný 
odbor 

Tanečný 
odbor 

Literárno- 
dram. odbor 

Počet absolventov 34 11 13 10 - 
 

Absolventi 1. stupňa základného štúdia: 

Odbor spolu Hudobný 
odbor 

Výtvarný 
odbor 

Tanečný 
odbor 

Literárno- 
dram. odbor 

Počet absolventov 21 6 6 9 - 
 

Absolventi 2. stupňa základného štúdia: 

Odbor spolu Hudobný 
odbor 

Výtvarný 
odbor 

Tanečný 
odbor 

Literárno-
dram. odbor 

Počet absolventov 1 1 - - - 
 

 

C. Údaje o počte prijatých žiakov do ZUŠ na školský rok 2013/2014 

Žiaci boli prijatí do ZUŠ na základe prijímacieho konania. 

Odbor spolu Hudobný 
odbor 

Výtvarný 
odbor 

Tanečný 
odbor 

Literárno-
dram. odbor 

Prijatí žiaci 69 26 12 24 7 
 

 

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

Martina Markušová – výtvarný odbor, triedny učiteľ Mgr. Miroslava Lacová 

Súkromná stredná umelecká škola Žilina – propagačné výtvarníctvo 

Lucia Milatová – výtvarný odbor, triedny učiteľ Mgr. Miroslava Lacová 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – animovaná tvorba 

 

 

 

 



   E. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Hodnotenie žiakov v šk. roku 2013/2014 ( podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z .z.) 
vychádza zo štvorstupňového hodnotenia ( výborný, chválitebný, uspokojivý, neuspokojivý).  
Žiaci prípravného štúdia vo všetkých ročníkoch nie sú klasifikovaní, štúdium sa hodnotí 
slovom absolvoval. 

Stav  klasifikovaných žiakov k 19.6.2014            

Prospelo s vyznamenaním  HO 99, LDO 13, TO 78, VO 85 

Prospelo      HO 2, VO 2 

Neklasifikovaní     HO 1 

 

 

   F. Zoznam učebných odborov a uplatňovaných učebných plánov 

Škola je plno organizovaná,  v šk. roku 2013/2014 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 ) 

Hra na plechové dychové nástroje ( trúbka ) 

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

Bicie nástroje 

Spev, hlasová výchova 

Vo výtvarnom odbore sa vyučovali predmety: 

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

 

 

 



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: 

Základy dramatickej tvorby, technika vodenia jednoduchých bábok a prednes, práca 
v súbore. 

Škola organizovala v šk. roku 2013/2014 prípravné štúdium, základné štúdium I. a II. 
stupňa, základné štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín. 

 

Učebné plány 

Vyučovanie v šk. roku 2013/2014 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 – ISCED 1B 
a ISCED 2B. 

 

G. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy. 

 

 

Personálne obsadenie školy v školskom roku 2013/2014 

Por.č. Priezvisko Meno Odbor, predmet 

 Pedagogickí zamestnanci 
 

  

1. Mgr. Borovská Andrea klavír, prípravná hudobná výchova 
2. Bodnárová              ( od 1.2.2014) Mária husle, súborová hra, komorná hra 
3. Brkal Martin zobc. flauta, trúbka 
4. Burica Peter zobc. flauta, trúbka, gitara, hudobná 

náuka 
5. Ferenčík Peter zobc. flauta, klarinet, saxofón, bicie, 

hudobná náuka 
6. Ing. arch. Klimeková Alexandra zobc. flauta, priečna flauta, komorná 

hra, prípravná hudobná výchova 
7. Klein                       ( od 1.2.2014) Ivan husle 
8. Mgr Lacová Miroslava Výtvarný odbor, riaditeľka v poverení                                                              

( od 1.10.2013) 
9. Mgr. Majtánová Andrea Literárno-dramatický odbor 
10. Mgr. Masár           ( do 30.9.2013) Miloslav husle 



11. Michalcová Božena spev, zástupkyňa ( do31.1.2013) 
12. Pavlovič Ján klavír, kontrabas, akordeón 
13. Petrovičová Ivana Tanečný odbor 
14. Pilátová             ( od 1.2.2014 MD)      Zuzana husle, súborová hra 
15. Rakúsová                            RD Ivana Tanečný odbor 
16. Rzavská Katarína Tanečný odbor 
 Na dohodu   
1. Ing. Medňanský     Martin Výtvarný odbor, fotografia, 

počítačová grafika 
 Nepedagogickí zamestnanci 

 
  

1. Ing.  Bačová Andrea ekonómka 
2. Bezáková Miroslava administratívny pracovník 

    3.    Pribiš Ladislav školník 
4. Bačová Eva upratovačka 
5. Danihelová Marika upratovačka 

 

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 

14 2 - - - 

 

Pedagogickí zamestnanci kvalifikovaní nekvalifikovaní 
Hudobný odbor 9 2 
Výtvarný odbor 1 - 
Tanečný  odbor 1 2 
Literárno-dramatický odbor - 1 
Spolu 11 5 

 

H. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Pedagogickí zamestnanci sa priebežne vzdelávajú podľa plánu kontinuálneho 
vzdelávania na daný školský rok a účasťou na odborných školeniach, seminároch, 
metodických dňoch a samo štúdiom. Sú prizývaní do porôt speváckych či klavírnych súťaží.  

Adaptačné vzdelávanie : 1 ukončila 

Funkčné vzdelávanie :  0 

Inovačné funkčné vzdelávanie: 0 

Aktualizačné : 0 

 



Prehľad školení a vzdelávania pedagogických a nepedagogických pracovníkov v šk. 
roku 2013/2014 

 

 

Meno a priezvisko Dátum Školenie Obsah  
    

EPTA – školenie pedagógov  Mgr. Andrea 
Borovská 

26.-28.8.     
2013 

Bratislava - 
Konzervatórium klavírnej hry 

Riešenie problémov na školách Mária Danihelová 25.9.2013 Nové Mesto nad Váhom 
Kolektívna zmluva 
Nový zákon o ochrane osobných 
údajov  

Miroslava Bezáková 25.11.2013 Trenčín 

Zákon č.122/2013 
Informácia zo zasadania Rady 
OZ PŠ a V SR 
Poznatky zo školenia o činnosti 
ZO 

Mária Danihelová 4.12.2013 Nové Mesto nad Váhom 

Výsledky štatistiky členskej 
základne 
Ročné zúčtovanie dane 
preddavkov na daň 
z príjmov FO zo záv. činnosti za 
r. 2013 
Zákon o SP, ZP, o dopln. 
dôchod. sporení 
Zákon o dani z príjmov 

Ing. Andrea Bačová 21.1.2014 Trenčín 

Zákonník práce 
Správa registratúry - základná 
terminológia 
Problematika Zákona č. 
395/2002 Z. z. 
Elektronický registratúrny 
záznam 
Vyhláška MV SR č. 628/2002 k 
Zákonu č. 395/2002 

Miroslava Bezáková 13.2.2014 Nové Mesto nad Váhom 

Správa registratúry treťou 
osobou - OUTSOURCING 
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 
pre RO, PO v r. 2014 
Novela zákona o účtovníctve 
Novela zákona o rozpočtových 
pravidlách územ. Samosprávy 

Ing. Andrea Bačová 
 
 
 
 
 
 

24.2.2014 
 
 
 
 
 
 

Trenčín 
 
 
 
 
 
 

Nové postupy účtovania v r. 
2014 



Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 
pre RO, PO v r. 2014 
Novela zákona o účtovníctve 
Novela zákona o rozpočtových 
pravidlách územ. Samosprávy 
Nové postupy účtovania v r. 
2014 
Vypracovanie textovej a 
tabuľkovej časti poznámok za 
r.2013 
Finančné výkazy  a používanie 
rozp. Klasifikácie na mimo rozp. 
Účtoch 

  
 

 

Kódy zdrojov, rozpočtová 
klasifikácia 
Školská legislatíva – Paed Dr. J. 
Palkovič MŠVVŠ SR 
Informácie vydavateľstva Raabe 
pre ZUŠ 
Zákon o ochrane osobných 
údajov č. 122/2013 
Nový ŠVP 
Situácia umeleckého školstva 
Uznesenie AZUŠ SR 

Mgr. Miroslava 
Lacová 

9.4. - 
11.4.2014 

Štrbské pleso 

Správa o činnosti AZUŠ v r. 
2009 - p. Gondášová 
Špecializovaný informačný 
systém pre ZUŠ 
 

Mgr. Miroslava 
Lacová 

30.5.2014 Trenčín – Metodicko-
pedagogické centrum 

 
Novela zákona č.122/2013 
Zákon č.84/2014 Z. z. účinný od 
15. apríla 2014 
Nové povinnosti 
prevádzkovateľov IS 
Bezpečnosť a ochrana osobných 
údajov 
Vykonávacie vyhlášky úradu na 
ochranu osobných údajov SR 

Miroslava Bezáková 30.5.2014 Trenčín 

č. 164/2013 Z. z. a č. 165/2013 
Z. z. 

Mgr. Miroslava 
Lacová 

18.6.2014 Trenčín Personálna práca a odmeňovanie 
zamestnancov v školstve: 

Ing.  Andrea Bačová 
 

Zákon č. 317/2009 Z. z  klasif. 
Predpoklady ped. Zamestnanca 

Ing. arch. Alexandra 

    

Zákon č. 553/2003 Z.z  



Klimeková zaraďovanie zamestnanca do 
platových tried 

  

Vyhláška 437/2009 Z. z. o 
kvalif. Predpokladoch ped. 
Zamestnanca 

  

  

Novela Zákona č. 596/2003 Z. z.  
- v štát. správe v školstve 

 

 

 

I. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Dátum  Zapojené 
odbory 

Názov aktivity školy a prezentácia na verejnosti 

 
SEPTEMBER 
 

  

06.9. 2013 HO Krst knihy „ Zabudnuté osudy škôl Starej Turej “v DK 
Javorina, kultúrny program 

24.9. 2013 HO Kultúrny program Chirana - Prema, spevácky zbor 
25.9. 2013 HO Kultúrny program Chirana - Prema, spevácky zbor 
26.9. 2013 HO Kultúrny program Chirana - Prema, spevácky zbor 
28.9. 2013 VO Veľvyslanectvo kubánskej republiky v SR, 

vyhodnotenie a vernisáž výstavy „ Naši národní 
buditelia“, Bratislava 

 
OKTÓBER 
 

  

19.10. 2013 TO Tanečná súťaž Myjava 
25.10. 2013 VO  Jesenné trhy remesiel , tvorivé dielne keramiky 
25.10. 2013 HO Jesenné trhy remesiel, vystúpenie Turanček, Poľun 
28.10. 2013 HO Besiedka v koncertnej sále ZUŠ, Dychové oddelenie 
29.10. 2013 TO Kultúrny program na vernisáži „Maľované kopanice“ 

v DK Javorina 
29.10. 2013 VO Oceňovanie a vernisáž výtvarnej súťaže „ Maľované 

kopanice“, DK Javorina 
29.10. 2013 VO Zaslanie vianočných pozdravov pre humanitárnu 

organizáciu „ Na vlastných nohách“ 
29.10. 2013 VO Zaslanie prác na medzinárodnú súťaž do Macedónie 
29.10. 2013 VO Zaslanie prác na medzinárodnú súťaž do Japonska 
 
NOVEMBER 
 

  



09.11. 2013 TO Tanečná súťaž Bratislava 
15.11. 2013 VO Oceňovanie ministra školstva „ Pamätný list svätého 

Gorazda“ Bôrik, Bratislava 
16.11. 2013 TO Tanečná súťaž Gbely 
20.11. 2013 HO Celoslovenská súťaž „ Čarovná flauta“ Nižná 
23.11. 2013 TO Sústredenie tanečného odboru na Dubníku, projekt 

Nadácia Život  
25.11. 2013 HO Kultúrny program na MsÚ, spevácky zbor 
26.11. 2013 HO Kultúrny program na MsÚ, spevácky zbor 
29.11. 2013 VO,HO,TO Zájazd do Viedne pre žiakov a ich rodičov 
29.11. 2013 VO Zaslanie prác na medzinárodnú súťaž do Iránu 
29.11. 2013 VO Uverejnenie výtvarnej práce žiačky Kristíny Knapovej 

v knihe, Prof. PhDr. Petr Piťha „ Světla na nebi a zemi“ 
 
DECEMBER 
 

  

03.12. 2013 HO Verejný spevácky koncert v DK Javorina 
04.12. 2013 HO Koncert prípravného štúdia 
05.12. 2013 HO Verejný koncert klavírnej triedy v Evanjelickom kostole 
06.12. 2013 TO Príchod Mikuláša v Tescu, vystúpenie tanečného odboru 
06.12. 2013  Dva koncerty pre ZŠ 
08.12. 2013 HO,LDO,VO Kultúrny program pre „Nadáciu život“, DK Javorina 
10.12. 2013 HO Vianočná besiedka hudobného odboru 
11.12. 2013 HO Vianočný koncert pre Materské školy 
14.12. 2013 HO Vianočné trhy, kultúrny program speváckeho oddelenia 
14.12. 2013 HO, TO Vianočné trhy, kultúrny program ĽH Turanček, Poľun 
16.12. 2013 HO Vianočná besiedka triedy priečnej flauty 
17.12. 2013 HO DK Javorina „Drapačky“, vystúpenie ĽH Poľun 
17. 12. 2013 VO Zaslanie prác na celoslovenskú súťaž „ Európa očami 

detí“ , Europe direct Senica 
17.12. 2013 VO Tvorba návrhov na sklo vstupu do Domu služieb 

v Starej Turej 
19.12. 2013 VO Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre žiakov VO , „ 

Najkrajší vianočný pozdrav“ 
20.12. 2013 TO Vystúpenie tanečného odboru vo firme Elster 
 
JANUÁR 
 

  

21.01. 2014 VO Vernisáž a oceňovanie „ Aká bude Európa 2014?“, 
Europe Direct Senica 

28.01.2014 VO,TO,HO Deň otvorených dverí v ZUŠ pre Materské školy 
29.01.2014 VO,TO,HO Deň otvorených dverí v ZUŠ pre verejnosť 
 
FEBRUÁR 
 

  

05.02. 2014 HO,TO, Prijímacie konanie do ZUŠ 



05.02. 2014 HO,TO Prijímacie konanie do ZUŠ 
13.02. 2014 VO Prijímacie konanie do ZUŠ 
26.02. 2014 HO Vystúpenie dychového oddelenia na karnevale 

v Materskej škole 
26.02. 2014 VO Zaslané práce na medzinárodnú súťaž v Bulharsku 
26.02. 2014 VO Vytvorenie závesnej galérie v priestoroch ZUŠ 

z finančnej podpory Trenčianskej nadácie 
 
 
 
MAREC 
 

  

08.03. 2014 HO Vystúpenie na SOU pri príležitosti MDŽ , dôchodcov z 
Kunovíc 

08.03. 2014 HO Vystúpenie v DK Javorina na vernisáži výstavy 
paličkovanej čipky 

20.03. 2014 LDO, HO,TO Slávnostná akadémia k 50. výročiu ZŠ v Starej Turej, 
DK Javorina 

26.03. 2014 HO Interný koncert ZUŠ v koncertnej sále školy 
28 03. 2014 HO Vystúpenie pri príležitosti Dňa učiteľov v LIPE 
28 03. 2014 VO Zaslané práce na celosl. súťaž „ Jablko“, SZUŠ  

Bratislava 
 
APRÍL 
 

  

03.04. 2014 TO Tanečná súťaž FREE-ZEE CAP, ZUŠ Stará Turá 
11.04. 2014 HO,TO „Vítanie jari“ na námestí v Starej Turej, vystúpenie 

tanečného odboru, ĽH Turanček a detí speváckeho 
oddelenia 

26.04. 2014 TO Tanečná súťaž ,Topoľčany 
29.04. 2014 HO Besiedka husľového oddelenia, koncertná sála školy 
30.04  2014 HO Vystúpenie detí speváckeho oddelenia pri príležitosti 

stavania mája na námestí v Starej Turej 
30.04. 2014 VO Zaslanie prác na súťaž“ Maľujeme a fotografujeme 

s Primalexom“, Žilina 
 
MÁJ  
 

  

10.05. 2014 TO Vystúpenie na námestí v Starej Turej „ Míľa pre mamu“ 
11.05. 2014 LDO,TO,HO Koncert pri príležitosti „ Dňa matiek“, DK Javorina 
17.05. 2014 TO „ Otvorená náruč“, Podkylava, tanečná škola 
17.05. 2014 VO „ Otvorená náruč“, Podkylava, tvorivé dielne 
21.05.2014 HO Besiedka dychového oddelenia, koncertná sála školy 
22.05. 2014 HO, VO Absolventský koncert hudobného odboru, výstava 

absolventov v priestoroch ZUŠ 
23.05. 2014 HO Kultúrny program na „ Večerných rozhovoroch na 



Javorine, Javorina“ 
28.05. 2014 HO Besiedka speváckeho oddelenia, koncertná sála školy 
30.05. 2014 TO Vystúpenie na akcii „ Pohyb moje hobby“ 
31.05. 2014 TO Tanečná súťaž, Senec 
31.05. 2014 VO Zaslanie prác na súťaž“ Ja na dovolenke“, CK Kartágo 

tours 
 
 
 
 
JÚN 
 

  

01.06. 2014 VO „Cesta rozprávkovým lesom“, Dubník, tvorivé dielne 
04.06. 2014 VO Vernisáž a oceňovanie víťazov výtvarnej súťaže 

„Slovensko tvojimi očami“, Europe Direct Senica 
05.06. 2014 HO Klavírna besiedka, koncertná sála školy 
12.06. 2014 VO  Oceňovanie  „Talent Trenčianskeho kraja“, prevzala si 

ho Aneta Chudíková 
13.06. 2014 HO,TO Vystúpenie ĽH Turanček, Poľun, tanečného odboru,  na 

Jarmoku v Starej Turej 
17.06. 2014 HO Vystúpenie speváckeho oddelenia „Našim jubilantom“ 

na MsÚ 
17.06. 2014 HO „Sláčikové popoludnie“, besiedka husľového oddelenia 
18.06. 2014 HO Vystúpenie spevákov na MsÚ k zlatým svadbám 
19.06. 2014 HO Flautový koncert, koncertná sála školy 
23.06. 2014 HO Dva veľké záverečné koncerty ZUŠ v DK Javorina pre 

ZŠ 
24.06. 2014 VO Zaslanie prác na medzinárodnú výtvarnú súťaž „Chrám 

sv. Víta“, Praha, org. „ Na vlastných nohách“ 
 

Účasť na súťažiach a výsledky medzinárodných a celoslovenských súťaží výtvarného  
odboru – pedagóg: Mgr. Miroslava Lacová 

N  Názov súťaže 
 

U Umiestnenie Ocenení žiaci 

 The 44. th international children´s art        
exhibition TOKIO -
JAPONSKO 

Zlatá medaila 
Strieborná 
medaila 
Bronzová medaila 

Aneta Chudíková 
Miriam Kozempelová 
Nataša Nina Blašková 

The 15. th international youth art 
exhibition Nova Zagora 2013 - Bulharsko 

Ocenenie 
Ocenenie 
Ocenenie 
Ocenenie 
Ocenenie 
Ocenenie 
Ocenenie za celú  

Jonáš Klimáček 
Tomáš Vandlík 

Miriam Kozempelová 
Karolína Benianová 
Barbora Burianová 
Zaira Gergelyová 
ZUŠ Stará Turá 



kolekciu prác 
Ocenenie 

pedagóga 

 
Mgr. Miroslava Lacová 

The 40 th children´s art international 
exhibition „ November 13“ Macedónia 

1.miesto Kristína Knapová 

Bratislava, Bôrik -  Ocenenie Ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu 
Dušana Čaploviča 

 Pamätný list  
sv. Gorazda 

Aneta Chudíková 

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

 
1.kategória  ZUŠ 
1.miesto 
2. miesto 
3. miesto 
2.kategória ZUŠ 
1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 
3. kategória ZUŠ 
1. miesto 

 
Miroslava Buricová 
Simona Sevaldová 

Inka Kiššová 
 

Vladimíra Vávrová 
Viktória Petrovská 
Martina Markušová 

 
Kristína Knapová 

Kopaničiarsky región Myjava 
„Maľované kopanice“: 

  

1. Prázdniny na kopaniciach 
 
 
 
 
 
2. Remeslo má zlaté dno 
 
 
3. Kultúrne dedičstvo Kopaničiarskeho 
regiónu 

1. miesto 
2. miesto 
2. miesto 
3. miesto 
2. miesto 
 
3. miesto 
1. miesto 
 
2. miesto 
3. miesto 
2. miesto 

Kristína Hrubá 
Inka Kiššová 

Vladimíra Vávrová 
Viktória Petrovská 

Ján Marták 
 

Gabriela Jankovičová 
Kristína Knapová 

 
Tomáš Vandlík 

Daniela Hučková 
Ján Marták 

Práce boli publikované 
v kalendári „Kopaničiarskeho 

regiónu“ 
Európa Direct Senica „ Aká bude 
Európa 2014?“ 

1. miesto v 1. kat. 
1. miesto v 2. kat. 

Simona Makarová 
Vladimíra Vávrová 

Práce boli použité na titulnú 
stránku mini kalendárika na rok 

2013  
Trenčín, Prednosta OÚ v TN,  
Ing. Štefan   Bohúň 

Ocenenie 
Talent 
Trenčianskeho 
kraja 

Aneta Chudíková 

Europa Direct Senica „ Slovensko 
očami detí“ 

ocenenie Inka Kiššová 



CK Kartágo Tours „ Na dovolenke“ ocenenie 
ocenenie 
ocenenie 
ocenenie 

Natália Miklovičová 
Miroslava Buricová 
Vladimíra Vávrová 
Vanesa Otáhalová 

Žilina „ Maľujte a fotografujte 
s Primalexom“ 

 ocenenie Lucia Vaňová 

 
 
 
 
 
Účasť na súťažiach a výsledky tanečného odboru – pedagóg: Katarína Rzavská 

 
Názov súťaže  
 

Umiestnenie Ocenení žiaci 

Senec – „ Senecká dúha“ 1. miesto Čarodejnice - kategória 
Juniori 

Topoľčany – „ TOP Dancing“  postup do finále Letušky – kategória Juniori 
Gbely – „ BEAT FÓRUM“ 1. miesto    My máme talent – kategória 

Deti 
 2. miesto Letušky – kategória Juniori 
Bratislava – Hand T Cup 3. miesto    Letušky – kategória Juniori 
Myjava – My Dance   3. miesto    Letušky – kategória Juniori 
 

Účasť na súťažiach a výsledky hudobného  odboru – pedagóg: Peter Ferenčík 

Názov súťaže Umiestnenie    Ocenení žiaci 
„Čarovná flauta „ Nižná – celosl. súťaž 

v hre na drevené dychové nástroje 
 1. miesto Dominik Sedlák    

 

 

Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov ZUŠ: 

Ján Pavlovič – Okresný úrad Trenčín, ocenenie  „Plaketa J. A. Komenského“ za vynikajúce 
výsledky dosiahnuté v oblasti školstva 

Ivan Klein – ocenenie primátora Mesta Stará Turá  ku Dňu Učiteľov - „Ďakovný list“ za   
celoživotnú obetavú prácu v prospech detí 

Mgr. Miroslava Lacová – „ Ďakovný list“ prednostu OÚ v Trenčíne za mimoriadne výsledky 
dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní talentovaných detí a mládeže, pri oceňovaní  žiakov a ich 
pedagógov „Talent Trenčianskeho kraja“ 

Mgr. Miroslava Lacová - The 15. International youth art exhibition Nova Zagora 2013 –
Bulharsko , „Ocenenie Pedagóga“ za vynikajúce práce a prípravu žiakov na medzinárodnú 
súťaž 



 

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: Trenčianska  nadácia  

Prijímateľ: Rada rodičov pri ZUŠ Stará Turá – ZUŠ Stará Turá 

Zrealizovaný projekt- Nové nápady na Váhu – Závesný systém galérie  

 

K. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou. 

Na našej škole nebola v školskom roku 2013/2014 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 2013/2014 vykonané reklamačné práce – odstránenie závad, ktoré sa prejavili počas 
prevádzky ZUŠ. / poškodené guľové ventily na vodovodnom potrubí, prepadávajúca sa podlaha 
v učebni výtvarného odboru, vydutá, odskakujúca a trhajúca sa podlaha od podkladu vo WC pri 
telocvični /. Odstránenie závad prebehlo v mesiaci máj, júl a august 2014. 

V mesiaci november 2013 bola ZUŠ pripojená na verejnú kanalizáciu Mesta Stará 
Turá. 

Z hľadiska bezpečnosti boli v kotolni školy ukotvené železné schody a dorobené 
zábradlie. Na svetlíkoch pred oknami suterénu budovy boli vyrobené a ukotvené  bezpečnostné 
mreže. 

Budova Základnej umeleckej školy bola v šk. roku 2013/2014 plne vyťažená. 
Priestory jednotlivých odborov a predmetov spĺňali požiadavky priestorovej, technickej, 
technologickej a materiálovej vybavenosti.  

Výtvarný odbor spĺňa požiadavky 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, vypaľovacou pecou 
a striekacím boxom a kabinet na archivovanie prác. Pre vyučovanie obsahov multimediálneho 
umenia – fotografie a počítačovej grafiky poskytovala potrebné vybavenie  trieda s 13 
počítačmi, tlačiarňou a dáta projektorom. Táto učebňa bola využívaná hlavne na zatraktívnenie 
vyučovania hudobnej náuky. Miestnosti hudobného odboru boli prispôsobené  a materiálne 
zabezpečené vyučovaniu jednotlivých predmetov hry na nástroj. Koncertná sála slúžila nie len 
na prezentáciu hudobných výstupov žiakov, ale aj na nácvik školského orchestra.  Pre potreby 
komornej hry a nácviku ľudovej hudby bol vyhradený priestor v priestrannej zborovni školy.  

Hudobné podklady pre spevácke oddelenie a tanečný odbor vznikali v nahrávacom štúdiu 
školy.   

Tanečný odbor disponoval tanečnou sálou so zrkadlami a pianom pre účely 
korepetície, skladom  na kostýmy, šatňou, kabinetom pre učiteľov a telocvičňou s prenosnou 
zrkadlovou stenou.  Literárno - dramatický odbor nepôsobil v priestoroch našej školy, ale 
v priestoroch ZŠ.  

Nedostatky, ktoré ovplyvňovali chod jednotlivých odborov:  

Najväčším nedostatkom výtvarných priestorov je chýbajúci prívod vody v hlavnej 
učebni a ateliéri so stojanmi. Na umývanie paliet a štetcov a ostatných pomôcok slúži len 
zdvojené umývadlo na toaletách a jedno v modelovni. Celá budova je vybavená  
nevyhovujúcimi dverami, ktoré nespĺňajú požiadavky pre ZUŠ. Riziko úrazov hrozí odtokom 
dažďovej vody zo striech ZUŠ na chodník pred budovou ZUŠ.  Riešenie tohto problému je 
našou prioritou.  

 

M. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  
činnosti školy 

 

1. Dotácia na prevádzkové výdavky z rozpočtu mesta bola vo výške 210 900,- €. Rozpočet na 
rok 2013 bol vyčerpaný na 100 % v zmysle platných rozpočtových pravidiel. 
 
Údaje o poskytnutých a použitých finančných prostriedkoch v roku 2013 sú nasledovné: 

Rozpočet                                                                 Čerpanie    % čerpania 

610:                  129 240,00                 125 237,87         96,90 

610: /5% navýš. miezd, 

financ. zo Š                           -                    4 414,00            - 

620:                45 160,00                 47 883,79         106,03  

630+630 /školné, 

nájom.,dobrop./+640          51 500,00                  49 177,92           95,49        



 

Materiálne zabezpečenie školy bolo na požadovanej úrovni. 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/, noty, struny, magnetická tabuľa, LCD projektor, premietacie    
plátno, 
- rádiomagnetofóny, videokamera, skartovač, 
- dievčenské a chlapčenské kroje pre HO a TO, 
- knižný materiál, odborná literatúra, 
- nahrávanie a spracovanie piesní pre HO, TO, 
- ozvučenie koncertov 
- poistenie majetku a žiakov školy, 
- kancelárske potreby, 
- interiérové vybavenie – závesný systém a fotorámy euroclip, 
- výpočtová technika, licencie, 
- elektronická zabezpečovacia signalizácia, kamerový systém, 
- prevádzkové stroje, oceľové skrine, čistiace prostriedky. 

 
2. Dotácia na kapitálové výdavky vo výške 16 500,- €  bola použitá na úhradu nákladov 
súvisiacich s rekonštrukciou kanalizácie ZUŠ, ktorá bola v roku 2013 realizovaná. 
 

3. Vlastné príjmy ZUŠ boli rozpočtované v roku 2013 v celkovej výške 15 000,- . Tieto tvoril 
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné, ktoré bolo v skutočnosti vybraté vo výške 
13 034,- € a príjem z prenájmu priestorov, ktorý predstavoval 2 711,60 €.  

Nerozpočtovaným vlastným príjmom bol prijatý dobropis, a to v sume 67,98 €. 

 

N. Vyhodnotenie cieľov, ktoré si škola určila na školský rok 2013/2014 

Základná umelecká škola v Starej Turej, popri hlavnej vízii vychovávať umením, k 
umeniu a pre umenie v šk. roku 2013/2014 dopĺňala  a skvalitňovala  obsah Školského 
vzdelávacieho programu a napĺňala jeho motto: „ Umením k tradíciám našich predkov. “ 
Pedagógovia nenásilnou formou včlenili do vyučovacích predmetov  hudobné, výtvarné, 
tanečné námety, či divadelné scénky,  rozvíjajúce cit ku kráse tradičného ľudového umenia, 
viažuceho sa hlavne na región Starej Turej a okolia . Všetky odbory ZUŠ sa počas celého roka 
spolupodieľali, okrem iného,  na kultúrnych akciách Mesta Stará Turá , na Letných trhoch 
remesiel, Kopaničárském jarmoku, Nadácii Život, Vítaní jari, Staroturianskom  Jarmoku, 
prenášajúc tak na ďalšie generácie regionálnu  kultúru. 

 



O. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane opatrení 

Kladne môžeme hodnotiť : 

• stály záujem o štúdium  na našej škole 
• veľké množstvo verejných akcií,  prezentáciu žiakov v priestoroch školy, mesta, 

regiónu 
 

• stálu návštevnosť rodičov a sympatizantov školy na podujatiach ZUŠ  
• 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 
•  záujem žiakov výtvarného odboru o štúdium na stredných či vysokých  školách 

umeleckého zamerania 
• 20 ročná úspešná spolupráca VO  s humanitárnou organizáciou „Na vlastných nohách 

„ / Nórsko/ 
• narastajúci záujem o tanečný odbor, dosahujúci popredné umiestnenia v súťažiach 

moderného tanca, bohatá škála vystúpení TO v rámci mesta a regiónu 
•  vysoký záujem žiakov TO o sústredenia s výučbou lektora tanca na Dubníku 
• usporiadanie tanečnej súťaže Free – Zee - Cup 

 

Za účelom zlepšenia je potreba v budúcom roku sa zamerať na : 

• získanie  kvalifikovaných pedagógov v predmete hra na klavír, gitaru a hudobnej 
náuky 

• otvorenie nových vyučovacích predmetov – hra na cimbal, bábkoherectvo 
• zapájať žiakov hudobného odboru  nástrojov a spevu do hudobných súťaží  
• zapájať čo najväčší počet žiakov do vyučovania komornej hry, hry v súboroch 

a zborového spevu 
• zlepšiť komunikáciu žiak – rodič - učiteľ, aby bol rodič nápomocný v prípade, že je 

slabá domáca príprava na vyučovanie  
• preniesť pôsobenie Literárno- dramatického odboru  z priestorov ZŠ do priestorov 

ZUŠ 

 

Záver 

Vypracovala : Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka školy 

V Starej Turej dňa:  26. 09. 2014 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa : 09.10.2014 

 



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

 
Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti , jej 
výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2013/2014 

 

Predkladá :  Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka školy 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade školy dňa: 09.10. 2014 

Vyjadrenie Rady školy: 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi                                     

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

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch       
a podmienkach školy v školskom roku 2013/2014 

                                          

                                 

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

                                                                                             Martina Miklovičová, predsedníčka 
Rady školy pri ZUŠ Stará Turá 

Stanovisko zriaďovateľa:  

Mesto Stará Turá – zriaďovateľ školy   

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

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch       
a podmienkach školy v školskom roku 2013/2014 

                                                                                         

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

                                                                                                Ing. Ján Kišš, primátor mesta 

                                                                                                             Stará Turá 


	Správa
	Správa za šk. rok 2013 2014

