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Vypracovala a predložila: Mgr.Katarína Heredošová, DiS. art. – riaditeľka školy 

 

podklady vypracovali:  

Mgr. Adela Lormannová, DiS. art. –zástupkyňa riaditeľky  

Mgr. Pavol Kanuščák, DiS.art. – zástupca riaditeľky  

Bc.Tatiana Hajzušová -  vedúca PK klavírneho oddelenia 

Mgr. Slávka Kovalíková – vedúca PK speváckeho oddelenia 

Mgr. Beáta Mičková, DiS. art.– vedúca PK sláčikového oddelenia 

František Godla, DiS.art. – vedúci PK strunového oddelenia 

Danka Dujavová, DiS. art. – vedúca PK akordeónového oddelenia 

Mgr. Katarína Heredošová, DiS. art.– vedúci PK dychového oddelenia 

Mgr. Svetlana Džačovská – vedúca PK hudobnej náuky 

Mgr. Irina Morochovičová- vedúca PK tanečného odboru 

Mgr. Eva Motýľová – vedúca PK VO 

p. Janka Galková – ekonómka, hospodárka 

p. Dana Čekanová – mzdová a personálna účtovníčka 

 

 

 

Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcia školy na roky 2014/2019 

4. Plán práce školy ZUŠ Sabinov na školský rok 2017/2018 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Sabinov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Základnej umeleckej školy Sabinov za školský rok 2017/2018 

 

 

Základné identifikačné údaje o škole 
 

1. Názov školy:  Základná umelecká škola Sabinov 

2. Adresa školy: Námestie slobody 29 

3. telefónne číslo:   051/4521 847                                             faxové číslo:051 4521 847 

4. Internetová adresa:  www.zussabinov.sk  e-mailová adresa:zussabinov@zussabinov.sk 

5. Zriaďovateľ:  Mesto Sabinov 

 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 
 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr.Katarína Heredošová, DiS. art. riaditeľka školy 

Mgr. Adela Lormannová, DiS. art. zástupkyňa riaditeľky 

Mgr. Pavol Kanuščák, DiS.art. zástupca riaditeľky 

 

 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Mgr. Slávka 

Kovalíková 

Predseda Pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Eva Motýľová  Pedagogických zamestnancov 

3. Otokár Kravec  Nepedagogických zamestnancov 

4. PaedDr. Jozef Miko  Zriaďovateľa 

5. Matúš Pažický  Zriaďovateľa 

 

6. Ing. Radoslav Ernst  Zriaďovateľa 

 

7. PaedDr. Iveta 

Šulíková 

 Zriaďovateľa 

8. Mgr. Juliána Šajgalová  Rodičov 

9. Eva Karasková  Rodičov 

10. Ing. Zuzana Ondková  Rodičov 

11. Mgr. Martin Jusko  Rodičov 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2017/2018: 

 

Október 2017 

1. Hodnotiaca správa výchovno – vzdelávacích výsledkov za uplynulý šk. rok 

2016/ 2017 

2. Program práce školy na nový šk. rok 2017/2018 

3. Pripravenosť školy na nový šk. rok 2017/2018 – aktuálne informácie 

4. Informácie o počte a využití vzdelávacích poukazov v školskom roku 2017/2018 

 

Apríl 2018 

1.. Hodnotenie prvého polroka šk. roka 2017/2018 

2. Program práce školy na 2. polrok  šk. roka 2017/2018 

 

Jún 2018 

1. Informácie o organizačnom zabezpečení nového školského roka 2018/2019 – plán 

2. Plnenie programu práce za uplynulý šk. rok 2017/2018 

3. Pripravenosť školy na nový školský rok 2018/ 2019 - Správa  

 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných 

orgánoch riaditeľa školy 
 

 Pedagogická rada školy 

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada je 

najdôležitejším odborným a poradným orgánom odborno – pedagogického riadenia školy. 

Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby riaditeľka školy.   Jej postavenie, poslanie 

a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady  

 

Predmetové komisie /PK/ 

Predmetové komisie pracovali podľa vlastných vypracovaných plánov práce na celý školský 

rok.  Schválené boli riaditeľkou školy .  

Mgr. Adela Lormannová, DiS. art. –zástupkyňa riaditeľky  

Mgr. Pavol Kanuščák, DiS.art. – zástupca riaditeľky  

Bc.Tatiana Hajzušová -  vedúca PK klavírneho oddelenia 

Mgr. Slávka Kovalíková – vedúca PK speváckeho oddelenia 

Mgr. Beáta Mičková, DiS. art.– vedúca PK sláčikového oddelenia 

František Godla, DiS.art. – vedúci PK strunového oddelenia 

Danka Dujavová, DiS. art. – vedúca PK akordeónového oddelenia 

Mgr. Katarína Heredošová, DiS. art.– vedúci PK dychového oddelenia 

Mgr. Svetlana Džačovská – vedúca PK hudobnej náuky 

Mgr. Irina Morochovičová- vedúca PK tanečného odboru 

Mgr. Eva Motýľová – vedúca PK VO 

 

 

Umelecká rada 

Členovia umeleckej rady sú vedúci predmetových komisií, riaditeľka školy a zástupkyňa 

riaditeľky. Podľa potreby si riaditeľka školy prizýva na zasadnutia aj ďalších členov 

pedagogickej rady. Zasadnutia umeleckej rady sa realizovali podľa aktuálnej potreby, hlavne 

pri organizačnej príprave a realizácií koncertov a podujatí školy. 

 

 



 

 
 

Členovi Umeleckej rady: 

Mgr. Adela Lormnnová, DiS. art. 

Mgr. Pavol Kanuščák, DiS.art. 

Bc.Tatiana Hajzušová 

Mgr. Beáta Mičková DiS. art. 

Mgr.Iryna Morochovičová 

Mgr. Eva Motýľová 

Mgr. Svetlana Džačovská 

Mgr. Slávka Kovalíková 

Danka Dujavová, DiS. art. 

František Godla, DiS. art.  

Mgr.Katarína Heredošová, DiS. art. 

 

Rodičovská rada školy  

Je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy. Členmi sú delegovaní triedni dôverníci za každú 

triedu, prípadne odbor.  

 

Členovia Rady rodičov v šk. roku 2017/2018: 

Členovia Rady rodičov sú triedny dôverníci za jednotlivé triedy. Rodičia si zvolili svojich 

zástupcov, ktorí zároveň zastupujú aj správnu radu Symfónie o.z. Sú nimi: 

Ing. Zuzana Ondková 

Mgr. Juliána Šajgalová 

Ružena Jenčová 

Ing. Martina Ernstová  

 
Údaje o žiakoch školy za školský rok 2017/2018  

 

Základná umelecká škola Sabinov  

Ročník Počet  
žiakov 

I.stupeň 

Počet  
žiakov  

II.stupeň 

Štúdium  
pre dospelých 

          Počet  
žiakov  

        I.stupeň 

Počet  
žiakov  

 II.stupeň 

Štúdium  
pre dospelých 

PHV 
PVV 
PTV 

           63 PHV 
             5 PVV 
           40 PTV 

  x  x 
59  PHV 
6 PVV 
29 PTV 

x x 

1.1.1. 116 10 4 116 8 2 

2.1.1. 93 5 2 88 2 x 

3.1.1. 51 1  2 55 2 1 

4.1.1. 60 4 x 55 4 1 

1.2.1. 48 x x 44 x x 

2.2.1. 30 x x 32 x x 

3.2.1. 12 x x 16 x x 

4.2.1 
5.2.1 

29 x x 28 x x 

Spolu 547 20 8 528 16 4 



       

Hodnotenie žiakov I., II. a ŠPD základného štúdia k 31.01. 2018 

 

 

Počet žiakov 

 

Žiaci, ktorí dosiahli 

celkový prospech 

-prospel  

s vyznamenaním- 

Žiaci, ktorí 

dosiahli 

celkový prospech 

         - prospel  - 

Žiaci, ktorí 

dosiahli 

celkový prospech 

   - neprospel  - 

Žiaci, ktorí boli  

 

 

-neklasifikovaní - 

I. stupeň 439 377 54 0 8 

II. stupeň 20    20 0 0 0 
ŠPD 8       6 2 0 0 

          

Spolu :   459  +  8 neklasifikovaní  =  467 

                108 žiakov PHV,PVV,PTV ( bez klasifikácie ) 

Vystúpili k 31.01.2018 : 11 

 

 

 

Hodnotenie žiakov I., II. a ŠPD základného štúdia k 30.06. 2018 
 

Počet žiakov 

 

Žiaci, ktorí dosiahli 

celkový prospech 

-prospel  

s vyznamenaním- 

Žiaci, ktorí 

dosiahli 

celkový prospech 

         - prospel  - 

Žiaci, ktorí 

dosiahli 

celkový prospech 

   - neprospel  - 

Žiaci, ktorí boli  

 

 

-neklasifikovaní - 

I. stupeň 434 373 54 0 7 
II. stupeň 16 16 0 0 0 
ŠPD 4 3 1 0 0 

 

Spolu :   447 + 7 neklasifikovaní  =  454 

                94 žiakov PHV,PVV,PTV ( bez klasifikácie ) 

Vystúpili k 30.06.2018 : 27 

 

 

 
Informácie o prijatých žiakoch na stredné školy s umeleckým zameraním 

 

Tatiana Vargová                      Konzervatórium v Bratislava (husle, tr.uč. Pirchala) 

Mikuláš Maľcovský    Konzervatórium v Bratislava (saxofón tr..uč. Ďuraš) 

Olívia Lukáčová    SUŠ scénického výtvarnictva Bratislava ( VO tr.uč..Motýľová) 

Monika Markovová    SUŠ Vodárenská Prešov (VO tr.uč.E.Motýľová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav k 31.01.2018 
 

     Stav k 30.06.2018 
 



 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2017/2018 
 

V školskom roku 2008/2009  vypracovala pedagogická rada pri ZUŠ Sabinov školský 

vzdelávací program z názvom „ Kultúra a umenie“ . 

Školský vzdelávací program ZUŠ Sabinov vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre 

ZUŠ , zo zákona 245/2008 Z.z. a z vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o Základnej umeleckej škole. 

Súčasťou ŠkVP ZUŠ Sabinov boli vypracované učebné osnovy a tématicko – výchovné plány 

pre 1. – 4. ročník prvej časti prvého stupňa základného štúdia a 1.  a 4. ročník druhej časti 

prvého stupňa základného štúdia, podľa ktorých postupovali pedagógovia pri výchovno –

vzdelávacom procese v šk. roku 2015/2016. V ostatných ( vyšších ) ročníkoch postupovali 

vyučujúci podľa platných učebných plánov pre ZUŠ, ktoré boli schválené MŠ SR dňa 

22.12.2003 pod č. 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004.  

 

 

    

Hudobný odbor - I.stupeň   

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Prípravné štúdium č:1a, 1b, 1,c 

Hra na klavír 
 

č::2 

Hra na husliach, violončele č: 4 

Hra na 

flaute,klarinete,saxofóne,Estrúbke,pozaune, 

bicích nástrojoch 

č: 9 

Hra na gitare č:11 

Hra na akordeóne č: 13 

Spev č:14,15 

Hra na zobcovej flaute č: 5 

Hudobný odbor – II.stupeň a štúdium pre dospelých 

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Hra na klavír č::20 

Hra na husliach, violončele č: 20 

Hra na 

flaute,klarinete,saxofóne,Estrúbke,pozaune, 

bicích nástrojoch 

č: 20 

Hra na gitare č:20 

Hra na akordeóne č: 20 

Spev č:22 

 

Výtvarný odbor - I.stupeň  

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Predškolská výtvarná 

výchova 

č:42 

Výtvarná výchova č:43 

 

 



Výtvarný odbor - II.stupeň  

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Výtvarná výchova 

zameraná na samostatnú 

tvorbu, resp. ako príprava 

na ďalšie štúdium 

výtvarnej tvorby 

č:443 

 

 

 

Tanečný odbor - I.stupeň  

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Prípravné štúdium- 

Hudobno-pohybová 

výchova 

č:37 

Tanec č:38.39 

Tanečný odbor -II.stupeň  

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Príprava na záujmovú 

umeleckú tvorivosť 

č:40 

Literárno-dramatický odbor - I.stupeň  

Predmet 

Uplatňované 

učebné 

plány 

Tanec č:38.39 

 

 

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej 

klasifikácie 
 

ZUŠ Počet     

Zamestnanci ZUŠ  38 

 

Z toho PZ* 33 

Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 33 

- nekvalifikovaní 2 

- dopĺňajú si vzdelanie 2 

- rozširujú si vzdelanie 1 

Z toho NZ** 5 

Z počtu NZ  

- upratovačky 2 

- ostatní  3 

    Počet všetkých 

zamestnancov spolu 

38 



 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 

2017/2018 
 

Hudobný odbor 

 

Predmet Počet učiteľov vyučujúcich daný predmet spolu/neodborne 

Hudobná náuka 6/0 

Hra na klavír 11/1 

Hra na akordeóne 3/0 

Hra na keyboarde 1/1 

Hra na husliach 4/1 

Hra na violončele 1/0 

Hra na gitare 3/0 

Hra na flaute 5/0 

Hra na priečnej flaute 2/0 

Hra na klarinete 2/0                                                                                                        

Hra na  trubke 1 /0                                                                                                       

Hra na pozaune 1/0                                                                                                        

Hra na saxofóne 2/0 

Hra na bicie nástroje 1/1 

Spev 2/0 

 

Výtvarný odbor 2/0 

 

Tanečný odbor   2/0 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 

Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

Ukončilo pokračuje Začalo 

Doplňujúce 

vzdelávanie 
2 0 2 0 

Rozširujúce  

vzdelávanie 2 1 1 0 

Adaptačné 

vzdelávanie 1 1 0 0 

Inovačné / 

aktualizačné 

vzdelávanie 

 

0 0 0 0 

Funkčné 

vzdelávanie 
0 0 0 0 

 

 



Odborné semináre a kurzy, na ktorých sa v šk. roku 2017/2018 zúčastnili 

pedagógovia ZUŠ Sabinov 
 

 Gitarové kurzy v rámci Prešovských dni klasickej gitary 

 Interpretačné kurzy pre učiteľov plechových dychových nástrojoch na 

Konzervatóriu v Košiciach 

 Prešovská hudobná Jeseň – Klavírny recitál 

 

 

 

 

Akcie a aktivity realizované školou 

 
 Rozprávka o rozkýchanom Mikulášovi – predstavenia pre ZŠ, MŠ a verejnosť 

 Mikuláš v CSS Orkucany 

 Mikuláš v CSS Sabinov 

 Mikuláš – rozsvietenie jedličky na námestí SB 

 Výzdoba vianočného venca 

 Vianočné trhy 

 Koledovanie na Námestí SB 

 Koledovanie v MŠ 

 Vianočný koncert pre strednú zdravotnú školu v Prešove 

 Interné koncerty učiteľov hudobného odboru  

 Organizovanie okresného kola vedomostnej súťaže Hnúšťanský akord 

 Interná výstava žiakov výtvarného odboru  

 Dni otvorených dverí HO,TO,VO 

 Jarný koncert žiakov hudobného odboru 

 Koncert súčasnej hudby a hudby 20. storočia – Portréty 

 Posedenie pri ľudovej piesni 

 Hudobná rozprávka pre žiakov MŠ „ O troch grošoch “ v Koncertnej sále ZUŠ Sabinov   

 ( 6 predstavení)  

 Akordeónový seminár V.Trojan: Rozprávky 

 Spevácky seminár v spolupráci s SKDK v Prešove 

 Seminár štvorručnej hry „ Zahrajme si pre radosť“ 

 Návšteva múzea A.Warhola v Medzilaborciach 

 Plenér VO – Drienca 

 Pasovanie žiakov PHV ročníkov 

 Absolventská rozlúčka 

DNI SABINOVA 2018: 

 „ Letná harmónia“ koncert v spolupráci s M. Varáda a Speváckym zborom pri 

Českom spolku 

 Jarmočná predajná výstava žiakov výtvarného odboru ( Dni Sabinova) 

 Medzinárodná výtvarná súťaž „Czontváryho túlavé topánky“ – otvorenie s hudobným 

program, realizácia a organizácia súťaže 

 Sabinov v archívnych dokumentoch – hudobný program 

 Spoločný koncert so ZUŠ Giraltovce v rámci osláv Dni Sabinova 

 Beseda o sabinovských spisovateľoch B. Nezabudovi 

 Otvorenie výstavy v Bašte „ Bol raz jeden Sabinov“ 



 

Akcie do ktorých sa škola zapojila: 

 Koncert Romantický klavír interpreta Matyáša Nováka 

 Jesenný festival 

 Sabinovský Slávik 

 Čitateľský maratón 

 Beseda s redemptoristom o. Zamkovským  

 Stretnutie seniorov mesta Sabinov „ Najlepšia babička“ 

 Prezentácia prác žiakov VO na MsÚ v Sabinov 

 Koncert Marca Sociasa a orchestra Štátnej filharmónie v Košiciach, koncert 

realizovaný v DJZ Prešov v rámci festivalu Dni klasickej gitary 

 Čim – čim – vystúpenie žiakov hudobného a literárno – dramatického odboru 

 Deň žien – stretnutie seniorov mesta Sabinov 

 Vystúpenie žiakov hudobného odboru pri otvorení a vyhodnotení SARM - u v MsKS 

 Účinkovanie na „Ocenení úspešných žiakov“  primátorom mesta 

 Medzinárodná výtvarná súťaž „ Czontváryho túlavé topánky“  

 

 

Medzinárodné aktivity: 

Účasť žiakov TO na súťažnom festivale v meste Ivano Frankovsky ( Ukrajina) 

 

Ďalšie aktivity školy určené pre zamestnancov : 

 Vianočná Budapešť 

 Deň učiteľov – slávnostné ocenenie pedagógov primátorom mesta, spojené 

s posedením zamestnancov ZUŠ 

 

 

 

 Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Hudobný odbor: 

 

Okresné kolo vedomostnej súťaže „ Hnúšťanský akord“ 

Družstvo A,B,C kategórií – s postupom na krajské kolo 

 

Krajské kolo vedomostnej súťaže „ Hnúšťanský akord“ 

Družstvo A kategórie 2.. miesto  

Družstvo C kategórie – 1.miesto s postupom na celoslovenské kolo v Hnúšti 

 

Krajské kolo vedomostnej súťaže „ Hnúšťanský akord“ 

Družstvo C kategórie – 2. miesto a titul MUMudr. ( Muzikant mudrlant) 

 

Zahrajme si pre radosť – regionálna súťažná prehliadka v hre na dychové nástroje 

 

Mikuláš Maľcovský – zlaté  pásmo 

Jakub Tobiáš – zlaté pásmo 

Sofia Lazorová – bronzové pásmo 

Júlia Cenknerová – bronzové pásmo 

Jakub Kerpčár – zlaté pásmo 

 

 



Celoslovenská spevácka súťaž P. Dvorského v Košiciach 

V. Michalíková – zlaté pásmo 

A.Vargová – strieborné pásmo 

A. Havrillová- strieborné pásmo 

T. Baňasová – strieborné pásmo 

N. Michalíková – bronzové pásmo 

 

Regionálna sevácka súťaž Moyzesov slávik v Prešove 

T. Baňasová – zlaté pásmo 

A.Vargová – strieborné pásmo 

V. Michalíková – zlaté pásmo 

S. Šimčíková – zlaté pásmo 

 

Slávik Slovenska 2018 – okresné kolo v Lipanoch 

V. Michalíková – 2.miesto 

Z. Škurlová – 1. miesto s postupom na krajské kolo 

N. Michalíková – 2. miesto 

 

Full Star – spevácka súťaž v populárnej piesni v Ružomberku 

E.M.Bujňáková – strieborné pásmo 

A. Havrillová – strieborné pásmo 

S. Šimčíková – zlaté pásmo 

 

Medzinárodná spevácka súťaž Petráka v Žiline 

D.Kuchárová – 3. miesto 

A. Vargová – čestné uznanie 

E. M. Bujňáková – účasť 

S. Šimčíková- účasť 

N. Michalíková – účasť 

 

Regionálna husľová súťaž EADG 

Daniel Petriľák – zlaté pásmo 

Aneta Stajančová – strieborné pásmo 

Katarína Kovalíková – čestné uznanie 

 

 

Výtvarný odbor: 

 

Krídla nad mestom 

Cena poroty – Róbert Mészáros, Damiána Ľubocká 

 

Vesmír očami detí  

 IV. kat. práce postupujúce do celoslov. kola:  

Matej Čekan, Sandra Albertová 

 IV.kat. ocenené práce : Ondrej Kačer, Katarína Božeková 

 V. kat. práce postupujúce do celoslov. kola : Sarah Solárová, Adriána Zubrická 

V. kat. ocenené práce : Dominika Lepáková, Ema Tuptová 

 

Zlatý drak 

čestné uznanie – Matej Čekan, Dominik Kyjovský 

 

Csontváryho túlavé topánky  

 I.kat. 1. miesto Katarína Božeková 

 cena porty:  Noemi Hanišová 



 

Toruň medzinárodná grafická súťaž Poľsko  ( zatiaľ bez výsledkov) 

 

Premeny papiera ( zatiaľ bez výsledkov) 

 

Bohúňova paleta  
Matej Čekan – zlaté pásmo 

 

Tanečný odbor 

 

Tanečný medzinárodný súťažný festival v Ivano Frankovsky 

1 x 1. miesto 

1 x 2. miesto  

2x 3. miesto 

 

Tanečná súťaž Show dance v Košiciach 

 

 

Tanečná súťaž v Prešove ( SKDK) 

2 x 1. miesto 

1x 2. miesto 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 
 

V školskom roku 2017/2018 nebola v ZUŠ Sabinov vykonaná komplexná inšpekcia . 

 

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

 

ZUŠ Sabinov má 26 učební , z toho:  1 koncertnú sálu,1 baletnú sálu a jednu multimediálnu 

učebňu, ktorá je zároveň učebňou pre hudobnú teóriu. Vyučovanie Výtvarného odboru prebieha 

na Elokovanom pracovisku , ul. Komenského 13. Z uvádzaného počtu 26 učební boli hlavne 

triedy v spodnej časti starej budovy pre  nadmernú vlhkosť  nevyhovujúce .  Počas šk roka 

2017/2018 a následných letných prázdnin sa zrekonštruovali 3 učebne a vstupná chodba, 

vymenili sa drevené okná v 9 triedach a vstupné dvere do budovy školy. Vymaľovala sa tanečná 

sála a namontovali sa statické bradlá. Zároveň sme zriadili ďalší priestor šatňu pre tanečníkov 

a zariadila sa nová miestnosť na kostýmy.  

Vybavenosť jednotlivých tried je na štandardnej úrovni. Priebežne podľa finančných možností 

sa realizuje výmena starého nábytku. Nevyhnutnou opravou sa javí oprava sociálnych 

zariadení, ktorú  by sme chceli zrealizovať počas šk.roka 2018/2019. Zároveň plánujeme ďalšiu 

výmenu plastových okien a opravu 1 triedy v spodnej časti starej budovy. Zároveň by sme 

chceli zrekonštruovať malé chodbičky, ktoré sú pokračovaním vstupnej chodby. 

 

  

 

Ďalšia údržba a opravy: 

 

 Prečistenie odpadovej šachty a kanalizácie                          

 Údržba kopírovacieho stroja  

 Údržba PC  

 Oprava hasiacich prístrojov  

 Oprava a základná údržba sociálnych zariadení 



 Vykonali sa revízie : hasiacich prístrojov, elektriky, 

bleskozvodov 

 Čalúnenie dverí 

 

 

Hudobný odbor: 

 ladenie  a oprava klavírov, oprava a ladenie akordeónov 

 sadá  bicích nástrojov, mikrofónový set bezdrôtový,  

 materiál na opravu a údržbu sláčikovo – strunových nástrojov 

 notový materiál 

 2 interaktívne tabule s projektormi a notebookmi 

 

Výtvarný odbor: 

 materiál pre výtvarnú tvorbu: latexové farby, farby na hodváb, fixatívy, výkresy, farby 

na sklo a iné. 

 

 

Tanečný odbor: 

  kostýmové vybavenie 

 bradlá 

 

Iné tech. zabezpečenie: 

 

 tonery a iný spotrebný materiál 

 upgrade ASC agendy 

 

V školskom roku 2017/2018 prijala ZUŠ Sabinov 163 vzdelávacích poukazov . 

Financovanie zo vzdelávacích poukazov: 

 

 

 Mzdy – odmeny za krúžkovú činnosť Tvorivé dielne VO 

 

 Žehlička, notový materiál, stolička k bicím nástrojom, stolička do komorného 

orchestra, klavírne taburetky, softvér – Adobe Photoshop 

 

 Materiál pre výtvarnú tvorbu: výkresy, akrilové farby, temperové farby, látky, 

modelovacia hmota, glazúry 

 

 Cestovné – prepravné žiakov ( výstavy, súťaže, vernisáže, koncerty Dni klasickej 

gitary) 

 

 Semináre, cestovné a vstupné  

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení 

 
 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 tvorivý pracovný kolektív  

 výborná medziodborová aj 

medzitriedna spolupráca  

 vysoké pracovné nasadenie 

pedagogických aj nepedagogických  

zamestnancov 

 inovačná schopnosť pedagogických 

zamestnancov školy 

 kvalitná a vysokoodborná práca 

komorných telies a súborov, ale aj 

individuálna práca so žiakmi 

 kreativita pedagógov pri realizácií 

koncertov a podujatí školy 

 vynikajúce výsledky na súťažiach 

a prehliadkach /regionálnych, 

celoslovenských aj medzinárodných / 

 vysoký záujem o štúdium na tejto 

škole 

 podchytenie žiakov už 

v predškolskom veku, ako aj možnosť 

štúdia pre dospelých 

 spolupráca zo zriaďovateľom, MsKS,  

MŠ, ZŠ, SŠ a s kultúrnymi 

inštitúciami v meste aj mimo mesta 

 podpora občianskeho 

združenia Symfónie o.z. 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 nepostačujúce priestory školy – 

nutná potreba modernizácie školy 

a zriadenie ďalších učební  

 nestála legislatíva pre ZUŠ 

 nízka úroveň ovládania práce s PC a 

jazykových znalosti – nedostatok 

odborných seminárov pre učiteľov 

ZUŠ , nielen v týchto oblastiach, ale 

aj v umeleckej oblasti 

 poddimenzované platové zaradenie 

pedagogických zamestnancov 

s ukončeným vyšším odborným 

vzdelaním ( Konzervatóriom) 

 

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 vytváranie podmienok pre 

vzdelávanie mimoriadne 

talentovaných žiakov 

 vytváranie a udržiavanie 

medzinárodných vzťahov a kontaktov 

RIZIKÁ 

 nepriaznivé sociálne prostredie  

     ( vysoký podiel nezamestnanosti)  

 nedostatok finančných prostriedkov 



 možnosť vypracovania školského 

vzdelávacieho programu podľa 

špecifík a možností školy 

 zriadenie bezbariérového životného 

priestoru – skvalitnenie podmienok 

pre vzdelávanie žiakov s telesným 

postihom a vytvorenie vhodnejších 

podmienok pre chránené pracovisko  

 absencia garancie minima v 

legislatíve pre financovanie 

originálnych kompetencií 

  nestabilné postavenie ZUŠ v štáte 

a s tým spojené slabé financovanie 

týchto škôl , nestabilita a časté zmeny 

zákonov upravujúcich financovanie 

školstva, čo neumožňuje dodržiavať 

plánovanú koncepciu rozvoja školy  

 absencia a neúplnosť štátnych 

vzdelávacích štandardov pre ZUŠ  

 v prípade nutnosti zvyšovania 

školného, možný enormný pokles 

žiakov 

 veľký  a často záporný vplyv médií 

a internetu na žiakov 

 obmedzené možnosti získavania 

mimorozpočtových finančných 

zdrojov z projektov  a eurofondov  

pre ZUŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabinov, 11.10.2018                                                             ........................................... 

                                                                                                riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


