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S p r á v a 

 
o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

 

Z á k l a d n e j  u m e l e c k e j  š k o l y 

 

v Liptovskom Hrádku za školský rok 2019/2020 

 

 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

1. 1 Základná umelecká škola  

 

 

 

1. 2 Rada školy pri ZUŠ Liptovský Hrádok 

   

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zástupca 

1. Mgr. Viera Kovačičínová predseda rodičov žiakov 

2. Dana Žiaková podpredseda zriaďovateľa 

3. Mgr. Jana Khouri člen pedagogických zamestnancov 

4. 
Mgr. Hanna Peresoliak 

Hertseh  
člen rodičov žiakov 

5. Mgr. Ivana Kapitáňová člen zriaďovateľa 

6. Mgr. Elena Jurenová člen pedagogických zamestnancov 

7. PhDr. Iveta Zuskinová člen zriaďovateľa 

 

Zasadala podľa schváleného plánu. 

 

 

 

 

názov školy Základná umelecká škola 

adresa školy J. D. Matejovie 591, 033 01 Liptovský Hrádok 

telefónne číslo +421 44 522 4511                                

mobil +421 919 419 283 

faxové číslo +421 44 522 2535 

elokované pracoviská ZŠ s MŠ,  J. D. Matejovie 539,   
ZŠ s MŠ, Hybe 691 

e-mailová adresa                        zus.lh@stoline.sk 

webová stránka www.zuslh.sk 

IČO 37906526 

zriaďovateľ Mesto Liptovský Hrádok 

riaditeľka Mgr. Bronislava Majerčíková 

zástupkyňa Jana Plachtinská 

mailto:zus.lh@stoline.sk
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2.  ÚDAJE O ŽIAKOCH ZUŠ 

 

Prehľad počtu žiakov v šk. r. 2019/2020 v členení na odbory 

 

Počet žiakov  spolu Hudobný odbor Výtvarný odbor Tanečný odbor 

Začiatok šk.r. –  

            stav k 15.09.2019 

 

566 153 251 162 

  
   

 

Počet žiakov  spolu Hudobný odbor Výtvarný odbor Tanečný odbor 

Koniec šk.r. –  

            Stav k 31.08.2020 

 

548 150 243 155 

     

  

Škola nemala žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

3. ÚDAJE O POČTOCH ŽIAKOV POKRAČUJÚCICH V UMELECKOM ŠTÚDIU 

 

V školskom roku 2019/2020 absolventi ZUŠ preferovali iné štúdium na stredných školách 

ako v umeleckom smere. 

 

4. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

Hodnotenie žiakov ZUŠ vychádzalo zo všeobecných pedagogických a 

psychologických zásad, rozpracovaných v Metodickom pokyne č. 21/2009-R na klasifikáciu 

a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl, vydaného MŠ SR. 

 

 

Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy v školskom roku 2019/2020: 

Cieľom hodnotenia bolo určiť 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 podľa charakteru vyučovacieho 

predmetu. V procese hodnotenia sme uplatňovali primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektovanie práva dieťaťa a humánne sa správanie voči žiakovi. 

Hodnotenie žiakov sa realizovalo klasifikáciou a slovným hodnotením, spĺňalo 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. V slovnom hodnotení ako jednou z foriem 

priebežného hodnotenia, boli výsledky obsiahnuté v slovnom komentári predovšetkým s 

pozitívnou motiváciou, kde učiteľ a žiak vzájomne poskytoval spätnú väzbu v kvalite 

zvládnutia daného predmetu. Snahou bolo objektívne poukázanie na nedostatky práce žiaka 

so zreteľom na jeho individuálne schopnosti a usilovnosť. Súčasťou slovného hodnotenia 

bolo aj sebahodnotenie žiaka. Rozsah a štruktúra slovného hodnotenia bola plne v právomoci 
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učiteľa. Slovné hodnotenie nenahrádzalo klasifikáciu žiaka. 

 

Aj v tomto školskom roku bola prioritou klasifikácia, kde výsledky vyjadrovali prospech 

žiaka (vyhláška MŠ SR c. 324/2008 Z. z.), určená stupňom na štvorbodovej stupnici. 

Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa klasifikoval stupňami: 

1) 1. stupeň – výborný 

2) 2. stupeň – chválitebný 

3) 3. stupeň – uspokojivý 

4) 4. stupeň – neuspokojivý 

 

Celkové hodnotenie žiaka vychádzalo z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci prvého 

polroka a druhého polroka príslušného školského roku: 

1) prospel s vyznamenaním, 

2) prospel, 

3) neprospel.  

 

Žiak prospel s vyznamenaním ak bol z hlavného predmetu klasifikovaný stupňom 1 – 

výborný, v žiadnom z povinných predmetov nebol klasifikovaný stupňom horším ako 2 – 

chválitebný a z povinných predmetov nemal horší priemerný prospech ako 1,5. 

 

Žiak prospel, ak ani v jednom z povinných predmetov nebol klasifikovaný stupňom 

neuspokojivý. 

 

Žiak neprospel, ak mal aj po opravnej skúške z niektorého povinného predmetu stupeň 4 – 

neuspokojivý. 

 

Vzhľadom na situáciu ohľadom COVID-19 a na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR 

o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou, škola plynule prešla na 

dištančnú formu vzdelávania. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov 

v čase mimoriadnej situácie rozhodla riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou 

elektronickou formou nasledovne: hlavný predmet – klasifikovaný, ostatné absolvoval.  

 

Žiaci v prípravnom štúdiu v jednotlivých umeleckých odboroch sa neklasifikovali, ich 

štúdium bolo prípravou na prijatie na základné štúdium v ZUŠ. Podmienkou prijatia na 

základné štúdium bolo splnenie požadovaných predpokladov a hodnotenie s odporúčaním 

triedneho učiteľa. Toto hodnotenie s odporúčaním pokračovať alebo nepokračovať  

v základnom štúdiu sa vykonávalo slovne na konci školského roka po absolvovaní 

prípravného štúdia na tlačive schválenom ministerstvom školstva. Správanie žiaka ZUŠ sa 

osobitne neklasifikovalo a neovplyvnilo ani klasifikáciu v učebných predmetoch. Ojedinelé 

prípady, kedy má správanie žiaka negatívny vplyv na dosahované výsledky neboli v tomto 

školskom roku zaznamenané. O prospechu a správaní žiaka informovali jeho zákonného 

zástupcu triedni učitelia alebo riaditeľka školy. 

 

Žiakom bolo vydané vysvedčenie za obidva polroky na konci školského roku 2020.  
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4.1 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa odborov 

 

 
* Zvyšný počet žiakov (52 žiakov) tvorili žiaci prípravného štúdia vo všetkých odboroch školy. Prípravné 

štúdium sa hodnotilo slovom „absolvoval“ a následný postup do 1. ročníka základného štúdia bol podmienený 

splnením požadovaných predpokladov.                        

 

 

 

5. ZOZNAM ŠTÚDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ        

 

V školskom roku 2019/2020  ZUŠ poskytovala umelecké vzdelanie nasledovných odboroch: 

a) Hudobný odbor 

b) Výtvarný odbor 

c) Tanečný odbor 

 

 

a) Hudobný odbor (HO):  
Prípravné a základné štúdium   

predmety:  hra na nástroj – klavír, keyboard, husle, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, 

      saxofón, trúbka, akordeón, gitara, spev  

                  hudobná náuka 

  komorná hra 

  zborový spev – detský spevácky zbor Lúč 

 

b) Výtvarný odbor (VO):  
prípravné a základné štúdium 

predmety:  kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom 

  modelovanie 

 

c) Tanečný odbor (TO): moderné oddelenie (MO), ľudové oddelenie (ĽO) 

Prípravné a základné štúdium 

Predmety: tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor 

Počet 

klasifikovaných 

žiakov 

Prospelo 

s     

vyznamenaním 

 

Prospelo 

 

Neprospelo 

 

Neklasifikovaní 

Hudobný 139 127 12 0 0 

Výtvarný 222 207 15 0 0 

Tanečný 135 115 20 0 0 

spolu 496 449 47 0 0 
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6. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO 

PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

a) Pedagogickí zamestnanci školy 

 

Riaditeľka školy:                                        Mgr. Bronislava Majerčíková 

zástupkyňa riaditeľky:   Jana Plachtinská  

 

Vedúca PK – hudobný odbor:                     Mgr. Simona Petričková 

Vedúca PK – výtvarný odbor:                    Mgr. Libuša Vyšná 

Vedúca PK – tanečný    odbor:    Mgr. Elena Jurenová  

 

Hudobný odbor: 

oddelenie klávesových nástrojov: akordeón: Mgr. Jana Stephany 

 

                             keyboard:     Alena Laučíková 

                                                

                                                 klavír:        Mgr. Simona Petričková 

Katarína Vernarecová 

       PhDr. L. Boroňová, PhD.          

         Mgr. Bronislava Majerčíková 

Pavlína Vrabcová, DiS. art. 

        

Oddelenie strunových nástrojov: gitara:         Mgr. Ľubonír Jaroš 

                                                 husle :          Mária Pitoňáková  

                                                                      Jana Plachtinská 

       Mgr. Dana Orgovánová Vrlíková 

 

Oddelenie dychových nástrojov:   z.f., pr. f., klarinet, saxofón: Robert Orgován 

     zobc. flauta, klarinet:   Mgr. art. Ján Zeman 

           trúbka:     Rastislav Macko, DiS.art.  

 

Spevácke oddelenie:   spev, hl. výchova:  Erik Macko, DiS. art. 

 

zborový spev:          Mgr. Bronislava Majerčíková          

 

Hudobná náuka:        Jana Plachtinská 

Mgr. Simona Petričková 

                                                           Mgr. Dana Orgovánová Vrlíková        

 

 

Výtvarný odbor:                     Mgr. Libuša Vyšná 

                                                                        Mgr. Jana Khouri 

                                                                        Mgr. Svetlana Beťková 

       Mgr. Eva Makarová – zast. MD 

 

Tanečný odbor:         Mgr. Elena Jurenová 

     Anna Plešková, DiS. art. 

 Ing. Alexandra Žiaková 
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b) Nepedagogickí zamestnanci 

 

Ekonómka   :                             Eva Griešová 

Školník:                                                          Milan Repček 

Upratovačka:                                                 Lenka Mezovská 

 

 

Pedagogickí zamestnanci ZUŠ 

 

 

 

fyzický počet 

k dátumu    

30.9.2019 

k dátumu 

30.6.2020 

PZ s pracovnou zmluvou 22 20 

PZ na dohodu o prac. činnosti 0 1 

Spolu 22 21 

Nepedagogickí zamestnanci ZUŠ 
 

fyzický počet 

k dátumu    

30.9.2019 

k dátumu 

30.6.2020 

PZ s pracovnou zmluvou 3 3 

PZ na dohodu o prac. činnosti - - 

Spolu 3 3 

 

 

 

6.1 Údaje o kvalifikačnom predpoklade pedagogických zamestnancov školy 

 

a) kvalifikovaní:   21 

b) nekvalifikovaní:    1 

 

V škole pracovali 14 pedagogickí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa (z toho 

ôsmi  s 1. atestáciou), 7 pedagogických zamestnancov s vyšším odborným vzdelaním a 1 

nekvalifikovaný pedagóg, ktorý bol na dohodu o pracovnej činnosti, z dôvodu vykrytia 

vysokého počtu hodín v tanečnom odbore. 

 

Vyhodnotenie plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov školy: 

V rámci školy prebehlo aktualizačné vzdelávanie všetkých pedagógov v septembri 2019 – 

Informácie o novom zákone 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch. 

 

Jeden pedagóg si zvyšoval kvalifikačné vzdelávanie v hudobnom odbore. 
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Vzdelávanie ďalších pedagogických zamestnancov v hudobnom a výtvarnom odbore 

vzhľadom k situácii ohľadom COVID-19 nebolo realizované.  

 

Všetci pedagogickí zamestnanci realizovali samoštúdium v rámci dištančného štúdia, ktoré 

bolo v tomto období potrebné. 

 

 

7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 

7. 1 Hudobný odbor 

 

Hudobný odbor pracoval podľa schváleného plánu práce za školský rok 2019/2020, ktorý 

schválil na 1. zasadnutí PK dňa 26. 08. 2019. 

 

Vyučovanie v hudobnom odbore bolo realizované v zmysle školského vzdelávacieho 

programu. Dôraz bol kladený na zvyšovanie kvality práce so žiakom, podporu jeho 

muzikality, smerovanej k prezentácii na verejných vystúpeniach. 

 

Pedagogickí zamestnanci pracovali so žiakmi nielen individuálne, ale aj v rôznych formách 

vzájomnej spolupráce v komorných zoskupeniach, speváckom zbore. Komorné telesá 

umožňujú žiakom rôzneho nástrojového obsadenia zapájať sa do aktívneho muzicírovania a 

tak príťažlivým spôsobom uplatniť svoje zručnosti získané v individuálnom vyučovaní 

nástrojovej hry a spevu. Súborová hra poskytovala žiakom radosť zo spoločného hrania, 

motivovala ich k ďalšej práci a dala im priestor na uplatnenie ich zručností a schopností na 

rôznom stupni vývoja. 

 

Žiaci vystupovali na koncertoch, ktoré organizovala škola a na ďalších podujatiach 

v spolupráci s miestnymi a regionálnymi organizáciami. 

 

Vzhľadom na prerušenie prezenčnej formy vzdelávania a zákazu organizovania kultúrnych 

podujatí v druhom polroku, bolo koncertov menej. Pedagogickí zamestnanci získali iný 

rozmer pedagogickej praxe prostredníctvom dostupných informačných systémov. I keď to 

bola práca oveľa náročnejšia a osobný kontakt so žiakom veľmi chýbal, podarilo sa udržať 

motiváciu žiakov vzdelávacom procese.  

Spôsob novej formy vzdelávania pomocou audiovizuálnej techniky dal možnosť získať spätnú 

väzbu nielen pre pedagogického zamestnanca ale aj pre samotného žiaka. 

 

a) Akcie organizované školou: 

 

žiacke koncerty (v počte 3 ):  12. 11. 2019, 19. 12. 2019,  

  18. 02. 2020 

sústredenie speváckeho zboru Lúč: 28. 09. 2019, 29. 11.2020,  

  06. 03. 2020 

Vianočný koncert:      10. 12. 2019 

Absolventská slávnosť ZUŠ:     25. 06. 2020 
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b) Akcie organizované Mestom Liptovský Hrádok: 

 

07. 09. 2019 – Dni Mesta Liptovský Hrádok 

23. 09. 2019 – vernisáž výstavy v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok 

06. 02. 2020 – 75. Výročie oslobodenia Mesta Liptovský Hrádok 

 

c) Vystúpenia na iných podujatiach 

 

09. 10. 2019 – Mesiac úcty k starším vo Vavrišove, KD 

11. 10. 2019 – Mesiac úcty k starším v ZŠ J.D. Matejovie, Liptovský Hrádok 

12. 10. 2019 – KNL – oceňovanie žiakov a osobností Mesta Liptovský Hrádok  

19.  10. 2019 - Mesiac úcty k starším v Dovalove 

13. 11. 2019 – zasadnutie občianskeho združenia Paleta a husle 

 

d) Nezrealizované akcie školy pre zrušenie kultúrnych podujatí: 

Mesačné žiacke interné koncerty (v počte 4) 

Koncert ku sviatku žien 

Deň otvorených dverí pre ZŠ a MŠ Liptovský Hrádok – ZUŠPARÁDA 

Výročný koncert 

3 – dňové sústredenie speváckeho zboru Lúč 

 

 

7. 2 Výtvarný odbor 

 

Výtvarný odbor pracoval podľa schváleného plánu práce za školský rok 2019/2020, ktorý 

schválil na 1. zasadnutí PK dňa 26. 08. 2019 

 

Aktivity výtvarného odboru boli spojené s vyučovacím procesom tematicky alebo 

v dlhodobom koncepte, prípadne boli zamerané na prezentáciu práce odboru, komunikáciu 

s verejnosťou alebo na zatraktívnenie štúdia a podnietenie záujmu žiakov o ďalšie štúdium. 

 

 „Exkurzia s výtvarnou dielňou v arboréte Mlyňanoch alebo v zámockom parku v  Betliari, 

ktorá sa mala konať v rámci Dní parkov a záhrad (v spolupráci s Národným Trustom)  v júni, 

bola zrušená z dôvodu opatrení hlavného hygienika, zatvorenia prevádzky škôl a zrušenia 

všetkých kultúrnych podujatí. 
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Od 16. marca 2020 do 26. júna 2020 prebiehalo dištančné vzdelávanie aj vo výtvarnom 

odbore ZUŠ. Jednotliví pedagógovia si zvolili formu komunikácie so žiakmi a zadávania 

inštrukcií v rámci pedagogického procesu podľa svojho založenia a potrieb: 

 

Mgr. Svetlana Beťková   facebook, uzavreté skupiny naša výtvarka a naša výtvarka2 

 

Mgr. Jana Khouri   komunikácia elektronickou poštou, zverejňovanie prác vo 

fotogalérii  

     https://zus12345.edupage.org/news/#photos:album:189 

Mgr. Eva Makarová  elektronická komunikácia, facebook, galéria 

ZusHybe.zonerama.com 

 

Mgr. Libuša Vyšná  elektronická komunikácia, mailová schránka, Whats Ap, mms,  

     na požiadanie Skype, galéria vytvarka.zonerama.com 

 

 

a) Prezentácia výtvarného odboru 

 

Street art, Palúdzka súkromný objekt, august – september 2019 

 

„Kdo jsme Kto sme“(IX. ročník)  – výstava prác žiakov ZUŠ Liptovský Hrádok a SVČ 

Bájo Česká Skalice zo spoločného tvorivého pobytu v SR – Tatranská Štrba (máj 2019), 

Regionálne informačné centrum Česká Skalice, ČR, inštalácia výstavy a otvorenie za účasti 

zástupcov výtvarného odboru a vedenia školy: 29. august – 1. september 2019 

 

„Bodka – tečka - kruh“, spoločná výstava autorov z Českej Skalice a Liptovského Hrádku 

nad 15 rokov v Galérii Fortna SVČ Bájo v Českej Skalici. Doprava a inštalácia diel, vernisáž 

za účasti zástupcov výtvarného odboru a vedenia školy: 29. august – 1. september 2019 

 

„Spolu“ – spoločná výstava výtvarných odborov dvoch zušiek v Liptovskom Hrádku – ZUŠ 

a SZUŠ, v galérii Na schodoch, Dom kultúry Liptovský Hrádok, september 2019 

 

Prezentácia výtvarného odboru pred vianočným koncertom ZUŠ v podobe výstavy a 

vianočnej jarmočnej ponuky, december 2019 

 

PF 2020 pre ZUŠ, s použitím výtvarných prác  žiakov (linoryt), december 2019 

 

PF 2020 pre Mesto, s použitím výtvarných motívov žiakov („Na korčuliach v Liptovskom 

Hrádku“), december 2019 

 

„Absolventi 2020“, inštalácia absolventskej výstavy v Mestskom úrade, trvanie výstavy od 

24. júna 2020, expozícia prístupná do júna 2021 

 

Vianočný koncert ZUŠ – Dom kultúry, divadelná sála, december 2019 

scéna – návrh a realizácia  

grafika a realizácia pozvánok a plagátov, programových listov  

foto a výber foto na stránku školy  

 

https://www.facebook.com/groups/206115103813934/about/
https://www.facebook.com/groups/202737700958729/about/
https://zus12345.edupage.org/news/#photos:album:189
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Koncert k sviatku žien – propagačné materiály pripravené a vytlačené, koncert sa 

neuskutočnil 

 

Záverečný koncert  ZUŠ – plánovaná spolupráca, neuskutočnené 

 

Absolventská slávnosť ZUŠ – Dom kultúry, estrádna sála, 25. Jún 2020, odovzdávanie 

vysvedčení absolventom všetkých odborov  

 

Medzinárodné a domáce súťaže, prehliadky detskej výtvarnej tvorby – oboslanie  

 

Malé grafické formy 2020 Vrútky, SR  
 

Pohádky Boženy Němcové, Česká Skalice, ČR 
 

Bitola 2020, Severné Macedónsko   
 

Lidice 2020, ČR  –  výber prác (téma „Krajina“) 

 

Medzinárodné súťaže, prehliadky detskej výtvarnej tvorby – výsledky  

  

Toruň 2019, Poľsko, Bienále grafiky – 9 ocenení 

 

Pohádky Boženy Němcové, Česká Skalice, ČR – 1 hlavná cena 

 

Lidice 2020, ČR - Čestné uznanie – 1 ocenenie 

 

Bitola 2020, Severné Macedónsko – Zlatá paleta - 2 ocenenia  

 
 

Individuálne ocenenie žiakov výtvarného odboru  

 

Samuel Harich (JKH) – Cena Karola Feňveša v kategórii výtvarné umenie, KNL 

 

Pedagogičky výtvarného odboru ZUŠ:   

Mgr. Jana Khouri, Jana Kacianová, Mgr. Libuša Vyšná – Cena Ivana Šenšela,  

Grand castle LH, 12. 10. 2019, organizátor podujatia Komunitná nadácia Liptov 

 

 

Umelecké a odborné aktivity pedagógov výtvarného odboru  

 

 Bodka – tečka – kruh, september 2019 Česká Skalice,  

 Libuša Vyšná – koordinátorka klubových výtvarných stretnutí dospelých absolventov VO 

 Libuša Vyšná, plagáty pre Mesto Liptovský Hrádok – Hudba v Hrádku  ap. 

 Svetlana Beťková, výtvarné aktivity pre n. o. Národný trust 

 fotodokumentácia podujatí a výber na webovú stránku ZUŠ Mgr. Jana Khouri 

 scéna programov ZUŠ – Mgr. Eva Makarová, Mgr. Svetlana Beťková  

 dizajn a realizácia tlačovín, plagátov, pozvánok ap. – Mgr. Libuša Vyšná 
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Výstava Spolu, propagácia, plagát, kartičky, september 2019 

PF 2020 pre mesto Liptovský Hrádok s použitím kresieb žiakov (korčuľovanie), december 

2019 

PF 2020  pre ZUŠ  Liptovský Hrádok s použitím diel (linoryty), december 2019 

Vianočný koncert ZUŠ, plagáty a pozvánky, december 2019 

Koncert K sviatku žien, plagát a pozvánka,  marec 2020 

Absolventská výstava  2020, pozvánky, plagáty s použitím motívu absolventky Petry 

Karabínovej, jún 2020 

Absolventská slávnosť  ZUŠ, pozvánka a obaly na vysvedčenia s použitím výtvarného 

motívu Viktórie Švandovej (11) , jún 2020 

Záver školského roka, poďakovania za reprezentáciu školy, pochvaly triedneho učiteľa, 

pochvaly riaditeľky školy, jún 2020 

 

Publicita 

 

 propagácia podujatí a výstav na centrálnych plagátoch mesta  

 vlastná propagácia na tematických plagátoch školy 

 www stránka školy 

 katalógy medzinárodných výstav a projektov (Lidice, Toruň ap.) 

 Čalamáda – časopis SVČ Bájo Česká Skalice 

 Internetová TV LH, youtube kanál p. Patsch 

 

 

Výstavné priestory 

 

„Liptovský Hrádok = náš výstavný priestor“ 

 stály výstavný priestor - Mestský úrad Liptovský Hrádok 

 Galéria na schodoch (spravovanej Artštúdiom) v Dome kultúry Liptovský Hrádok  

 Nová poliklinika Liptovský Hrádok 

  Mestská knižnica 

 Caffé ECXLUSIVE  

 

 

7. 3 Tanečný  odbor 

 

Tanečný odbor pracoval podľa schváleného plánu práce za školský rok 2019/2020, ktorý 

schválil na 1. zasadnutí PK dňa 23. 08. 2019 v dvoch tanečných sálach. 

 

Pracoval v dvoch oddeleniach: moderné oddelenie (MO) a ľudové oddelenie (ĽO) 

 

 Klasický a džezový tanec, tanečná príprava a tanečná prax v MO  – Anna Plešková, 

Dis. art 

 Džezový tanec C4, ľudový tanec, tanečná príprava a tanečná prax ĽO – Mgr. Elena 

Jurenová 

 Tanečná prax C3, C4 a tanečná príprava CPŠ a C1  - Ing. Alexandra Žiaková 
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Moderné oddelenie: 

22 žiakov v PŠ,  

1. ročník I. časti,  

4. ročník I. časti  

3. ročník II. časti základného štúdia 

Z toho 8 absolventov 1. časti základného štúdia 

 

Ľudové oddelenie:  

137 žiakov v CPŠ, 1.- 4. ročníku I. časti a 1. -4. ročníku II. časti základného štúdia  

Z toho 13 absolventov 1. časti a 15 absolventov II. časti základného štúdia 

 

Aktivity počas šk. roku 2019/2020: 

 

AUGUST: 

26. 8. – zasadnutie PK – prerokovanie a schválenie zmien v ŠkVP 

23.-25.8. – účasť C5 na Dožinkových slávnostiach vo Varšave (Poľsko) v spolupráci s OZ FZ 

Cindruška a Majerán 

31.8. – účasť na XVI. Detskom folklórnom festivale „Pod skalkou“ Ploštín s účasťou 

družobného súboru DFS Furmička z Maďarska – C7 

 

SEPTEMBER: 

  2. 9. – slávnostné otvorenie školského roka 2019/20 

  7. 9. – Dni mesta Liptovský Hrádok – vystúpenie žiakov ĽO TO – C5 

  8. 9. – Dni mesta Liptovský Hrádok – vystúpenie žiakov ĽO TO – všetky triedy 

23. 9. – členská schôdza OZ FZ Cindruška a Majerán – schválenie rozpočtu a plánu práce na 

ďalší šk. rok 

29. 9. – vystúpenie C8 v programe „Poďakovanie za úrodu“ – Múzeum liptovskej dediny 

Pribylina  

 

OKTÓBER: 

11. 10. – Mesiac úcty k starším na ZŠ J. D. Matejovie – účasť žiakov ĽO TO – C5 

12. 10. – KNL – oceňovanie žiakov – ocenená žiačka Sofia Šafaříková – 1. ročník II. časti ĽO  

 

NOVEMBER: 

Vyučovanie podľa rozvrhu, príprava na vianočné koncerty 

 

DECEMBER: 

  5. 12. – vystúpenie žiakov ĽO - CPŠ a C1 na podujatí mesta Liptovský Hrádok – vítanie 

Mikuláša 

  9. 12. – generálka Vianočného koncertu v kinosále KD 

10. 12. – generálka celého Vianočného koncertu 

               16.30 – Vianočný koncert v kinosále  

vystúpenie C5 – 1. ročník II. časti a C7 – 3. ročník II. časti ĽO a žiakov MO – PŠ,     1. ročník 

I. časti, 4. ročník I. časti a 3. ročník II. časti 

14. 12.  – vystúpenie na podujatí mesta Liptovský Hrádok – vianočné trhy na námestí F.   

Wisnera v Liptovskom Hrádku – C7 (3. ročník II. časti ĽO) 

16. 12. – generálka vianočného koncertu ĽO TO a FS Majerán „BETLEHEMSKÁ 

HVIEZDA“ – všetky triedy 
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17. 12. – vianočný koncert ĽO „BETLEHEMSKÁ HVIEZDA“ 

18. 12. – repríza vianočného koncertu ĽO „BETLEHEMSKÁ HVIEZDA“ 

 

JANUÁR: 

28. a 29. 1. – hodinový program o Slovensku s prezentáciou slovenského folklóru, tradičných 

jedál a remeselníckych výrobkov – Varšava – účasť žiakov C7 (3. ročník II. časti ĽO) a C8 

(4. ročník II. časti ĽO) v spolupráci s OZ FZ Cindruška a Majerán  

 

FEBRUÁR: 

19. 2. – vystúpenie na podujatí mesta Liptovský Hrádok – uvítanie do života nových malých 

občanov Liptovského Hrádku – DK Liptovský Hrádok – Mgr. Elena Jurenová, Daniela 

Ilavská (C4) a Diana Anna Ondrejková (C5) – dve vystúpenia 

22. 2. – vystúpenie na podujatí OZ FZ Cindruška a Majerán „Fašiangová veselica“ – žiaci ĽO 

C8 

 

MAREC – JÚN 

Od 16. marca do 12. júna prebiehalo v tanečnom  odbore dištančné vzdelávanie kvôli 

epidemiologickej situácii v SR, kedy boli zavreté všetky školské zariadenia, vrátane ZUŠ na 

základe rozhodnutia Vlády SR.  

Vyučovanie prebiehalo v klasickom a džezovom tanci formou zadávania úloh od p. učiteľky 

Pleškovej a spätnej väzby žiakom.  

V ľudovom tanci p. Jurenová formou výučby prostredníctvom videí a spätného konzultovania 

videí od žiakov. V rámci ĽO žiaci vypracovávali aj test z ľudového tanca – C5 až C8.  

Ing. Žiaková počas tohto obdobia nepracovala.  

 

Od 15. júna začala znova prezenčná forma výučby založená na dobrovoľnej báze.  

V tanečnom odbore ĽO nastúpilo z 137 žiakov 112, z MO z 22 žiakov 8 žiačok.  

Pre ostatných žiakov pokračovala výučba dištančnou formou.  

 

25. 6. – Slávnostné vyradenie absolventov všetkých odborov v estrádnej sále KD  

              Účinkovali – C8 - 4. ročník II. časti – absolventi ĽO 

30. 6. – Odovzdávanie vysvedčení, ukončenie školského roka 2019/2020. 

 

 

TO počas šk. roku  úzko spolupracoval s hudobným aj výtvarným odborom ZUŠ 

 

TO ĽO niekoľkokrát počas roka vystúpilo na podujatiach Mesta Liptovský Hrádok.  

 

Samostatné priebežné vzdelávanie pedagógov: 
- návšteva koncertov a sledovanie pôsobenia iných tanečných subjektov 

- práca s literatúrou, videonahrávkami z archívu SAV 

 

Prezentácia školy 

 

Na všetkých podujatiach, kde žiaci vystupujú. V Hrádockom spravodajstve, Facebooku – 

stránka DFS Cindruška, web stránke www.cindruska.sk, plagátoch, bulletinoch, internetová 

TV Lipt. Hrádok. 

http://www.cindruska.sk/
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V tomto školskom roku sme nemali informácie o žiakoch, ktorí by pokračovali v štúdiu 

v umeleckom smere.  

 

 

8. ÚDAJE O VYKONANEJ INŠPEKČNEJ A KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

Plánovaná kontrolná činnosť bola vykonaná  kontrolórkou mesta Liptovský Hrádok.  

Všetky opatrenia a nedostatky vyplývajúce z kontrol boli hneď odstránené. 

 

9. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO - TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 

Škola nedisponovala vlastnou koncertnú sálu a preto kultúrne podujatia školy väčšieho 

charakteru ako koncerty, výstavy, vernisáže a výchovno-vzdelávacie akcie sa konali v F-

klube, v estrádnej sále alebo kinosále Domu kultúry  Liptovský Hrádok.  

 

9. 1 Hudobný odbor  

 

V hudobnom odbore (HO) každý pedagogický zamestnanec si vytvoril príjemné prostredie na 

prácu nielen pre seba, ale hlavne pre svojich žiakov a rodičov. Trieda hudobnej náuky bola 

využívaná nielen na tento predmet, ale aj na ďalšie skupinové predmety ako spevácky zbor, 

prípadne komornú hru, triedne koncerty a pracovné porady.  

 

V niektorých triedach je zastaralý nábytok, ktorý je potrebné priebežne vymeniť. Momentálne 

sa však sústreďujeme na zakúpenie nástrojov a ich generálku a zabezpečenie počítačovej 

techniky. 

 

Počas školského roku bolo zrealizované:  

 

 Ladenie nástrojov – podľa potreby 

 Zakúpenie dvoch akordeónov pre menších žiakov 

 Notebook pre vedúcu PK hudobného odboru 

 Oprava kanalizácie v priestoroch hudobného odboru a tým vyriešenie dlhoročného 

problému 

 

 

9. 2 Výtvarný odbor 

 
Priestorové podmienky výtvarného odboru v budove základnej školy na ulici J. D. Matejovie, 

boli vyhovujúce. Ako neriešiteľný problém sa javil výskyt plesne na oknách vo všetkých 

ateliéroch, masívnejšie v miestnosti orientovanej na západ a to najmä v zimných mesiacoch. 

Časté vetranie nepostačuje. 

 

Pomôcky a spotrebný výtvarný materiál boli k dispozícii pre všetkých žiakov výtvarného 

odboru - zabezpečené boli občianskym združením Paleta a husle a z prostriedkov ZUŠ 

(papier, hlina a pod.) 
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V lete 2019 bola zakúpená a nainštalovaná vypaľovacia pec. 

 

PC a fotografická technika zatiaľ postačila, opravy a servis boli školou priebežne 

zabezpečované. 

 

9. 3 Tanečný odbor 

 

Priestorové podmienky v tanečnom odbore (TO) boli dostačujúce.  K dispozícii dve tanečné 

sály so zrkadlami, s baletnými žrďami a  baletizolom. Časom bude potrebné zakúpenie 

nového baletizolu alebo inej vyhovujúcej podlahovej krytiny, vzhľadom k tomu, že spoje 

častým preliepaním baletizačnej pásky sa lámu. I napriek inštalácii okenných ochranných fólií 

je v tanečných sálach horúco a je nepostačujúce vetranie. Preto je potrebné zakúpiť stropné 

ventilátori. 

  

V úzkej spolupráci a hlavne finančnej pomoci s OZ Paleta a husle a s FZ Cindruška a Majerán 

boli zakúpené nové kostýmy a kroje, v ktorých sa žiaci prezentovali na verejnosti 

 

V školskom roku bol zakúpený notebooku pre vedúcu PK TO. 

 
 
10. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO – 

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

 

Finančné zabezpečenie školy do konca kalendárneho roka 2019. 

 

Rozpočet školy na rok 2019 bol vo výške 373.280,- Eur, účelové kapitálové výdavky na 

vypaľovaciu pec vo výške 7.000,- Eur, z toho vlastné príjmy (školné) vo výške 33,580,- Eur, 

ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Hrádku v mesiaci december 2018.  

 

Na rok 2020 bol schválený rozpočet Mestským zastupiteľstvom  Liptovský Hrádok   

v decembri  2019, pre školu vo výške 413.200,- Eur,  a z vlastných príjmov (školné) vo výške 

36.100,- Eur. 

 

Konštatujeme, že rozpočet na rok 2019 pre Základnú umeleckú školu bol postačujúci.  

 

Finančná pomoc od OZ Paleta a husle a FZ Cindruška a Majerán, s ktorými úzko 

spolupracuje škola, výrazne podporila výchovno – vzdelávaciu činnosť a to nielen členskými 

príspevkami, ale aj prostredníctvom 2% z dane príjmov a financiami z projektov a dotácií. 

 

 

11. PLNENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ŠKOLY 

  

 

V školskom roku 2019/2020 si škola vytýčila a splnila nasledovné ciele: 

 

V oblasti rozvoja umeleckého vzdelávania a výchovy: 

 Pracovať s inovovaným ŠkVP 
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 Pripravovať žiakov na verejné vystúpenia a súťaže 

 Pripraviť žiakov na postupové ročníkové skúšky 

 Rozvíjať súborovú prácu, komornú hru a projekty medziodborovej spolupráce 

 Vzhľadom na novú situáciu, kde došlo k prerušeniu výchovno –vzdelávacieho procesu 

prezenčnou formou, bolo nutné v priebehu školského roku vytýčenie nového cieľa – 

zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou, ktorý bol splnený 

 

V oblasti vedenia žiakov k návštevám kultúrnych podujatí: 

 Zabezpečiť účasť žiakov na verejných podujatiach školy 

 Organizovať návštevy žiakov na koncertoch, výstavách a predstaveniach 

 Zapájať žiakov do organizovania kultúrnych podujatí 

 

V oblasti skvalitňovania personálnych podmienok: 

 Podporovať odborný rast pedagogických zamestnancov 

 Podporovať odborný rast nepedagogických zamestnancov (ekonónka) 

 Podporovať umelecké aktivity pedagógov školy 

 

Úlohy, ktoré neboli zrealizované hlavne z materiálno-technickej oblasti pre nedostatok 

finančných zdrojov, zostávajú v platnosti a boli presunuté a doplnené o ďalšie úlohy vytýčené 

v koncepčnom zámere školy na ďalší rok 2020/2021. 

 

 schody do hlavnej budovy školy neboli zrekonštruované, boli len zastabilizované 

(v kompetencii Bytového podniku Liptovský Hrádok) 

 zakúpenie nábytku do tanečného odboru 

 klimatizácia v tanečných sálach – montáž ventilátorov 

 vybavenie tanečného odboru učebnými pomôckami, 

 zakúpenie nového baletizolu do obidvoch tanečných sál alebo inej vhodnej podlahovej 

krytiny 

 výmena inventáru, doplniť chýbajúci a nevyhovujúci nábytok v triedach  

 generálne opravy hudobných nástrojov alebo zakúpenie nových nástrojov  

 zakúpenie didaktických pomôcok 

 bežná údržba nástrojov – ladenie, nákup strún, údržba chybných častí učebných 

pomôcok a zariadení, 

 vybavenie tried PC technikou, 

 pravidelná údržba a čistenie PC techniky,   

 zakúpenie nových softwarových programov 

 aktualizácia internetovej stránky 

 doplnenie inventáru a PC technikou na elokovanom pracovisku v Hybiach 

 

 

Uvedené úlohy tvoria súvislé pokračovanie a naplňovanie realizácie koncepčných zámerov 

školy vytýčených riaditeľkou školy, prerokovaných v Rade školy pri ZUŠ pre obdobie  päť  

2019 – 2023. 
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12. OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI 

S NEDOSTATKAMI 

 

Zhrnutie školského roku 2019/2020 v oblasti vzdelávania z pohľadu vedenia školy bolo 

náročné, ale zvládnuté. Každý pedagogický zamestnanec vložil do svojej práce i napriek 

nepriaznivým okolnostiam maximum úsilia, ktoré nie vždy bolo opätované výsledkom práce 

so žiakom. Úroveň vzdelávania výrazne klesla a preto si všetci uvedomujeme, aké je dôležité 

prezenčné vzdelávanie a priamy kontakt so žiakom. Systém práce bol veľmi narušený, 

disciplína u niektorých žiakov zlyhávala a motivácia vzhľadom k nedostatočnej prezentácie 

na verejnosti klesala. Napriek tomu boli zvládnuté ciele s prihliadnutím na danú situáciu. 

Nové formy vzdelávania prostredníctvom elektronických komunikačných systémov priniesli 

inovatívne možnosti, ktoré môžeme využívať i počas prezenčnej formy vzdelávania. 

 

V oblasti materiálno – technickej bola situácia pre školu i rodičov veľmi náročná. Technické 

vybavenie v mnohých rodinách bolo nepostačujúce, veľa rodičov prišlo o prácu a tým 

i o príjem do  rodinného rozpočtu. S tým boli spojené aj problémy s uhradením čiastočnej 

úhrady nákladov za školu (školné) a členských príspevkov do OZ. 

 

V sociálnej oblasti chýbal osobný kontakt medzi žiakmi hlavne v skupinovom vzdelávaní, 

kde si žiaci vytvorili vlastné kolektívy a priateľstvá a tieto sociálne väzby ich motivovali 

k spolupráci v škole. Veľká časť zodpovednosti ostala na samotných žiakoch a rodičoch, ktorí 

boli veľakrát v situácii riešení existenčných problémov. Udržať motiváciu bolo náročné 

u všetkých zúčastnených, čo sa môže odzrkadliť aj v počte žiakov školy v ďalšom školskom 

roku. 

 

Umenie a kultúra je pre spoločnosť veľmi dôležitá. Preto je nutné plné nasadenie 

pedagogických zamestnancov, nachádzať nové inšpirácie, formy a metódy výučby, ktoré 

udržia zmysel pre umenie, hodnoty a motiváciu  žiakov pokračovať v systematickej práci 

v umeleckej oblasti, čo dáva základ ľudskej zdravej spoločnosti.  

 

 

13. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI 

 

Spolupráca školy s rodičmi bola realizovaná prostredníctvom občianskych združení. 

 

 

OZ Paleta a husle spolupracuje s hudobným, výtvarným a tanečným odborom – moderné 

oddelenie. Členské príspevky sú určené pre potreby žiakov, predovšetkým na materiálno -

technické zabezpečenie chodu vyučovania a na motiváciu žiakov k štúdiu 

 

Hudobný odbor  

 nákup notového materiálu, nákup a oprava hudobných nástrojov, stojanov a iných 

pomôcok, ozvučovacej techniky, darčekov pre absolventov, občerstvenia pre žiakov 

na akciách školy a pod. 

 financovanie exkurzií pod názvom Cesty za umením, výletov, workshopov,  
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 pomoc a priama účasť rodičov pri podujatiach hudobného odboru:  

napr. sústredenie speváckeho zboru Lúč, organizácia exkurzií a pod. 

 

Výtvarný odbor  

 materiálno - technické zabezpečenie chodu vyučovania (deti si nemusia nosiť svoj 

výtvarný materiál a nákladné pomôcky), exkurzie, výlety, dielne, odmeny za 

reprezentáciu, darčeky absolventom a pod.  

 pomoc a priama účasť rodičov pri podujatiach výtvarného odboru:  

napr. absolventská slávnosť, organizácia exkurzií a pod. 

 

Tanečný odbor 

 nákup materiálov, rekvizít a financovanie šitia kostýmov,  

 pomoc a priama účasť rodičov pri udalostiach tanečného odboru:  

napr. tanečná súťaže 

 

Prostredníctvom OZ Paleta a husle bolo vyzbieraných z  2 % 2.289,95,- Eur, ktoré boli 

presunuté do ďalšieho školského roku. 

 

Z dotácie Mesta Liptovský Hrádok bolo podporené vo výške 3.200,- Eur. Tieto prostriedky  

tiež presunuté na nový školský rok z dôvodu COVID-19. 

 

 

Folklórne združenie Cindruška a Majerán pracuje ako občianske združenie. Členské 

príspevky sú určené pre potreby žiakov TO ĽO predovšetkým na materiálno – technické 

zabezpečenie – kroje, tanečnú obuv, rekvizity. Prostredníctvom OZ organizuje sústredenia 

a prezentáciu školy na podujatiach doma i v zahraničí. Rodičia sa aktívne zúčastňujú podujatí 

a sú nápomocní pri organizovaní koncertov, výletov a šití krojov. 

 

Prostredníctvom získaných finančných prostriedkov z 2% bolo vyzbieraných vo výške 

3 361,23,- Eur, ktoré boli použité na zabezpečenie krojov a tanečnej obuvi pre žiakov.            

Z dotácie Mesta Liptovský Hrádok bolo získaných 8 300,- Eur, ktoré boli použité na 

prenájom priestorov, ozvučenie koncertov, nákup krojov a úpravu skladových priestorov pre 

kroje a rekvizity. 

Kroje a rekvizity sú uskladnené v dvoch skladových miestnostiach v Dome kultúry 

v Liptovskom Hrádku. 

 

Finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia získalo OZ vo výške 5 000,- Eur. Podujatie 

financovné FPU bolo presunuté na rok 2021 z dôvodu COVID-19. 

 

 

14. SPOLUPRÁCA ZUŠ S OSTATNÝMI SUBJEKTAMI 

 

 Mestský úrad Liptovský Hrádok 

 Mestský úrad Liptovský Hrádok – odbor kultúry 

 ART štúdio 

 caffé EXCLUSIVE 
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 Komunitná nadácia Liptov 

 Liptovské múzeum  v Ružomberku – výchovno-vzdelávacie akcie, koncerty, výstavy, 

vernisáže 

 Poliklinika Liptovský Hrádok 

 Národný Trust 

 SVČ Bájo Česká Skalice 

 a iné inštitúcie podľa vzájomných dohôd a potrieb...  

 

15. ZÁVER 

 

Základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku pozitívne vplývala na formovanie vzťahu detí 

a mládeže k umeleckému vzdelávaniu, s kvalifikovaným a láskavým prístupom pedagógov. 

Smerovala svoju pozornosť na žiaka, jeho individualitu a formovala ho aj ako človeka. Svoju 

úlohu a vytýčené ciele v oblasti vzdelávania a šírenia kultúry a umenia v Meste Liptovský 

Hrádok a okolia splnila. 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Bronislava Majerčíková, DiS. art.  

 

Liptovský Hrádok 26. novembra 2020 

 


