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Základná umelecká škola, Ul.P.Mudroňa č.6, 036 01 Martin 
 
Telefón :  4132592 
    
Fax :  41 33480 
 
www.zusmartin.sk 
e-mail : fizelova@zusmartin.sk 
 
Zriaďovateľ: Mestský úrad , Vajanského nám.1, Martin 
 
 
Riaditeľ :    Mgr. Erika Fízelová, riad.školy 
Zástupca hud.odboru :  Mgr.art. Pavol Zápotočný 
Zástupca VO,TO,LDO : Mgr. Viera Kuková 
 
 
 
Rada školy : 11 členov 
 

1. Roman Frátrik predseda 
2. Marta Žiačiková, člen 
3. Eva Vengrínová, člen 
4. Ing. Vladimír Zjavka, člen 
5. JUDr. Alena Kačeríková, člen 
6. Katarína Šípková, člen 
7. Ing.Marián Buocik, člen 
8. Mgr. Bruno Horecký, člen 
9. Ing. Ľudmila Šebestová , člen 

    11. Mgr. Silvia Rajčanová,člen 
 

 
Rodičovské združenie Pri ZUŠ v Martine : predseda Miroslav Herák 

    Odborový zväz pri ZUŠ V Martine : predseda Mgr. Darja Čerpáková  
 
 
 
 
 
 
  Vedúci predmetových komisií : 

http://www.zusmartin.sk/
mailto:fizelova@zusmartin.sk


 
 PK - Výtvarný odbor  - Mgr. Nataša Haratíková 
 PK - Tanečný odbor    - Eva Mankovecká 
 PK -  Lit.-dram.odbor  - Mgr. Viera Kuková 
 
PK – klavír odd.     Karla Kočalková 
PK – strun.oddelenie   Dagmar Gardlíková 
PK – akordeón  Vlasta Sarnovská 
PK -  dych.oddelenie   Stanislav Hýbela 
PK – hud. náuka  PaedDr. Galina Lepiešová 
PK – spev   Andrea Cigániková 
PK – keyboard.odd.     Mgr.art. Pavol Zápotočný 
 
Vedúci  jednotlivých PK pracujú  ako poradný orgán v umeleckej rade školy. 
 
Organizácia šk. roku 2008/2009 
 
Počet  žiakov 1268 
Hudobný odbor : 435 
Výtvarný odbor: 646 
Tanečný odbor: 165  
Literárno-dramatický odbor:22  
Rozšírené vyučovanie, súbory, komorná hra  : 77 
Počet zamestnancov : 42 / prepoč. 38,86 
Pedagogických : 34,02  
Prevádzkových : 5/ prepoč. 4,84 
Odbornosť :  98,3 % 

 
Osobnostný rast pedagogických zamestnancov, ďalšie vzdelávanie, lektorská, 
metodická, odborná práca a organizátorská práca. 
 
     V ZUŠ Martin sa aj v tomto šk. roku 2008/2009 vytváral priestor pre kreatívnych 
pedagógov, pre ich samostatnú prácu v záujme naplnenia ich predstáv prezentácie výchovno-
vzdelávacej práce, aktivít, priestoru vlastnej individuality, schopnosti realizácie úrovne 
vlastnej metodickej práce. 
Riaditeľstvo školy  s dôverou podporovalo najmä individuálne a tímové projekty, venovalo 
podporu možnostiam ďalšieho osobnostného rastu pedagógov. Štúdium ukončili : Zuzana 
Tomášiková na  Katolíckej univerzite v Ružomberku, Mgr.art. Pavol Zápotočný , Mgr. Viera 
Kuková – kariérové vzdelávanie riadiacich pracovníkov, Eva  Vachová- Doplnkové 
vzdelávanie tanečnej pedagogiky- Liptovský Mikuláš. V štúdiu pokračuje Dagmar  
Gardlíková Žilinská univerzita - katedra hudobnej výchovy, Bc.Lucia Hajdučeková 
Univerzizta J.A.Komenského Praha, špeciálna pedagogika a obor, pobočka Starý Hrozienkov. 
Pedagógovia získavali odborné  skúsenosti účasťou na odborných seminároch, školeniach. 
Mnohí pracovali v odborných porotách a súťažiach, prezentovali sa vlastnou umeleckou 
činnosťou, koncertnou, výstavnou, hrou v umeleckých telesách. 
 
 

  
 



II. Analýza plnenia strategického cieľa a Koncepcie rozvoja školy, 
 

Plnenie  hlavných úloh ZUŠ Martin v šk. roku 2008/2009. 
  
ZUŠ Martin  v školskom roku 2008/2009 je školou : 
 - plne organizovanou so 4 odbormi (hudobný, výtvarný, tanečný a liter.-dramatický)     
  s počtom  1 268 žiakov s prepočítaným počtom pedagógov 38,86 a nepedagogických 4,84 
zamestnancov 
- s klasickou všeobecne odbornou koncepciou, v zmysle Učebných plánov pre ZUŠ vydaných      
  MŠ  SR 
- integrovaným vyučovaním v arteterapeutickej triede  vo výtvarnom  odbore s HO 
- s elokovanými triedami ZUŠ Bystrička, T. Jaseno, Necpaly, Košťany, Dražkovce a MŠ – 
Nálepkova,  MŠ - J. Šimka, ZŠ evanjelická, ZŠ A.Stodolu, ZŠ Krónera, ZŠ Hurbanova, ZŠ, 
MŠ Podhradie 
      Filozofia školy smerovala ku kvalite výchovno vzdelávacieho procesu, zdravej klíme  
na škole, kultúre vzťahov, vytváraniu priestoru pre tvorivosť, kreativitu v podmienkach 
humánne citovo, esteticky orientovanej školy. Žiakom  poskytnúť kultúrno- umelecký rast, 
mysliac na jeho osobnostné predpoklady, viesť ho kultúrne žiť a prežiť svoj život zmysluplne, 
k človeku, úcte k jeho práci, rešpektovaniu  osobnosti. 
          Stratégia školy smerovala v zmysle konkrétnych, merateľných, realizovateľných, 
nadčasovo cielených cieľov. 
          Pedagogický kolektív zamestnancov školy v šk. roku 2007/2008  plnil úlohy a ciele 
školy vychádzajúce  z Plánu školy, zo Záverov, podnetov a odporúčaní pre šk. rok 2006/2007, 
ktoré boli včlenené do hlavných úloh školy. 
          Cieľom  ZUŠ v Martine je byť garantom kvalitnej výchovno 
vzdelávacej, pedagogicko-umeleckej  práce s talentovanými deťmi. Plán práce 
školy mal stanovený jasný a náročný obsah aj prostriedky, metódy a formy práce, ktorými je 
tento cieľ dosiahnuteľný. Každý člen kolektívu, ktorý sa na jeho plnení aktívne podieľal určite 
cíti zmysluplnosť a potrebu takejto práce. Tímová, metodická, systematická a koncepčná 
práca učiteľa vedúca  k výchove k tvorivému, kreatívnemu mysleniu je  merítkom pri 
hodnotení úspešnosti práce školy, odboru, učiteľa. Pravidelné vyhodnocovanie práce 
jednotlivých odborov podľa mesiacov na pedagogických poradách školy  je toho dobrým 
sumárom.  
Plánovanie práce pre školský rok  2008/2009 bolo realizované podľa Plánu práce školy, Plánu 
PK, časovo-tematických plánov, individuálne študijné plány, projekty ZUŠ, integrované 
vyučovanie – špec. trieda. 
Participatívny model riadenia bol realizovaný: 
1.Ustanovením poradných orgánov riaditeľky školy RR.PK, Pedagogická rada školy, Rada    
   školy, Rodičovské združenie. 
2. Formami spolupráce: dohodami, zmluvami / MÚ, SKD, OZ, TG, SNM, MAK, KC, TKC,  
    LMMS, DK, knižnica ... / 
3. Jasne formulovanými kompetenciami v pracovných náplniach zamestnancov školy,   
    organizačnou štruktúrou vzťahov na ZUŠ, Vnútorným mzdovým predpisom, Kritériami na  
    motivovanie a hodnotenie zamestnancov školy, jasným rokovacím protokolom PP,  PK,    
    RŠ, RZ, kontrolnou a hospitačnou činnosťou RŠ, v zmysle Plánu kontrolnej a hospitačnej  
    práce. 
Vedenie záznamov o výchovno-vzdelávacej práci školy : 

- v školských kronikách, v audio, video kazetách, albumoch, archíve 
- v propagácii v médiách, tlači ... 



Spolupráca so ZUŠ, MŠ, CVČ, VŠ bola realizovaná dohodami, projektami, ZUŠ Spišská 
Nová Ves, UMB v B.Bystrici, UCaM Nitra, Konzervatóriá v Žiline, v B.Bystrici, ZUŠ 
Košice, ZŠ okresu Martin, ZUŠ Žilinského kraja,  ZUŠ Pezinok. 
Spolupráca s VŠMU, VŠVU, UL Bratislava .... 
1.  Kvalita výchovno - vzdelávacej práce bola budovaná na zodpovednom prístupe    
          k práci, k deťom, uplatňovania nových progresívnych foriem metodiky výchovno- 
          vzdelávacej  práce, založenej na etickom princípe medziľudských vzťahov. 
2.  Plnenie učebných plánov a uč. osnov  bolo zrealizované v zmysle platnej                                                     
          legislatívy a koncepčnými zámermi ZUŠ Martin. 
3.   Prezentácia školy. 
          Verejná a interná prezentácia školy bola realizovaná dôslednou prípravou a výberom  
          koncertnej, výstavnej, kultúrno-umeleckej činnosti s prihliadnutím na kultúrno-umele- 
          ký zámer obsah, na princípe spolupráce, kolegionalite, komunikácie, v spolupráci  
          s riad. školy. Môžem konštatovať, že je na vysokej kvalitnej  úrovni, čo uvádzame v 
          jednotlivých prílohách po odboroch.  
          Výsledkom prezentácie školy boli uskutočnené kultúrno- umelecké aktivity pedagógov,  
          žiakov. 
          - plánu koncertnej, výstavnej činnosti, plánu súťaží v rámci školy a oddelení. 
          - kultúrnych aktivít 
4.    Kvalitne sme zorganizovali a zúčastňovali a reprezentovali na okresných,  krajských 
kolách súťaží, prehliadok, výstav...   
             XIV. ročník klavírnej regionálnej súťažnej prehliadky ZUŠ  Žilinského kraj 
  5.      Organizačne sme pripravili a zrealizovali navrhnuté jednotlivé projekty 
            6. ročník Európsky  deň  
           Vianočný koncert 
           Benefičný koncert – Hudba  ako dar 
           Workshopy pre bicie nástroje 
           Snehová kráľovná- premiéra 
           Koncert mladých talentov – v TG 
           Koncert Martinského spevokolu 
           Koncert slovenských autorov  
           Špecializovaná učebňa – HO 
           Tanečný deň  
Všetky projekty , ktorými sa naša škola prezentovala na verejnosti niesli pečať vysokej 
kvality, za čo ďakujem všetkým pedagógom, ktorí sa na ich realizácii zodpovedne podieľali. 
Riaditeľstvo školy (ďalej RŠ) vytváralo podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov školy v zmysle Plánu osobnostného rastu pedagógov školy, vzdelávania , 
lektorskej práce , aktivít pedagógov ZUŠ. 
   

6.  RŠ dbalo o materiálne zabezpečenie prevádzky školy, údržbu , opravy a vytváralo 
podmienky materiálneho zázemia  mestom Martin, RZ, sponzormi. 

7. RŠ trvalo na humánnych pracovnoprávnych vzťahoch na škole aj v spätnej väzbe, 
v zmysle POP, platnej legislatívy OP,PP,ZP,ZO, pracovných zmlúv, náplní, 
plnenia pracovných povinností. 

 
8. Uplatňovalo motivačné prostriedky pri odmeňovaní učiteľov, ktorí iniciatívne, 

aktívne a dlhodobo rozpracúva filozofiu umeleckého školstva v kontinuálnej, 
koncepčnej výchovno-vzdelávacej práce, neprehliadalo, ale naopak- kriticky 
a odmietavo sa stavalo krúžkovému a komerčnému spôsobu práce na pôde ZUŠ . 



III. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov ZUŠ na šk. rok 
2008/2009 

 
 
Výsledky prospechu, dochádzky v šk. roku 2008/2009 
 
Rozšírené vyučovanie, komorná hra, súbory VO,TO,HO,LDO : 9 žiakov VO 
            85 žiakov HO 
Výchovno - vzdelávací proces na ZUŠ v Martine bol realizovaný v zmysle konkrétnych úloh 
a cieľov školy, programov, projektov (príloha) 
Práca s talentovanými žiakmi, výrazné úspechy v rámci kraja, Slovenska, v zahraničí. 
( príloha  ceny, uznania, prijatí žiaci na školy umeleckého zamerania a konzervatóriá v šk. 
roku 2008/2009 ). 
 
      Plán vnútroškolskej kontroly bol neoddeliteľnou súčasťou  Plánu práce školy. Cieľ 
kontroly  bol zameraný : model dobrého  a plynulého vyučovania, dodržiavanie pracovnej 
disciplíny, získanie prehľadu o metodickej pripravenosti učiteľov... 
Spôsob kontroly (formy, metódy): priama hospitačná činnosť - sledovala výchovno-
vzdelávací proces, prácu PK, plnenie Plánu práce, vnútorného poriadku, triednej 
dokumentácie.. 
Spolupráca  s odborovou organizáciou  a rodičovským združením je na dobrej úrovni, vďaka 
patrí ľuďom , ktorí sa na tom podieľali. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základná umelecká škola , ul. Pavla  Mudroňa 6  Martin 
              

2008 / 2009           prospech zamešk. hodiny stav 
ODBOR PŠ I. st. II. st. RV ŠPD 1 2 3 neklasifik. ospr. neospr. žiakov 
HUDOBNÝ 31 261 52 5+20 37+29 251 98/85 0 1 1149  435 

VÝTVARNÝ 160 394 33 23 36 482 164 0 0 1982  646 

TANEČNÝ 28 127 10 0 0 137 28 0 0 103  165 

LITERÁRNO -        0     

DRAMATICKÝ 0 17 5 0 0 20 2  0 175  22 

SPOLU 219 799 100 48 102 890 377 0 1 3409  1268 



 Aktivity, exkurzie, výstavy, projekty , vystúpenia : 
výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno - dramatický odbor. 

Školský rok 2008/2009 
 
1. Výchova umením – seminár s Doc. L.Čarným    pedagógovia VO 
2. Vernisáž výstavy Obdiv Turcu-ŠPD     p.Bebčáková 
3. Žena a kvet-2.roč. tem.súťažnej výstavy neprof.výtvarníkov 
    Slovenska v Oščadnici.       p.Bebčáková 
4. 6.ročník Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho 
    sympózia v Španej doline.       p.Bebčáková 
5. Vernisáž ŠPD v Luhačoviciach      p.Bebčáková 
6. Krajinársky kurz ŠPD – maliarske sympózium Látky  p.Bebčáková 
7. Výstava ŠPD v Kaviarni Café Bona     p.Kapráliková 
8. Workshop Žilina-klasický tanec      p.Mankovecká 
          p.Vachová 
9. 25.výročie založenia Prioru-maľovanie na tvár   p.Haratíková 
          p.Babušiaková 
10. Maratón tanca CVČ –kamarát     
 p.Vachováˇ,Mankovecka 
11. Exkurzia žiakov ŠPD Viedeň- Gustáv Klimt.    p.Bebčáková 
12. Vernisáž výstavy  ŠPD v Biznis centre     p.Bebčáková 
13. Vianočný koncert Biblická škola              pp.Vachová,Kuková 
          p.Mankovecká 
14. Modelovanie do snehu akcia pre Snowland Valča             p.Haratíková 
          p.Babušiaková 
15. Exkurzia ŠPD Bratislava Pálfyho palác-výstava C.Uhnák  p.Bebčáková 
16. Deti deťom – Strom splnených prianí  vystúpenie TO           pp.Vachová,Kuková  
17. Návšteva tanečného predstavenia Príbeh ulice v šport.hale.  p.Vachová 
          p.Mankovecká 
18. Cvičenie mozgu akcia pre S MŠ Lienka.    p.Haratíková 
19. Veľkonočné trhy na elok.pracovisku ZŠ Bystrička           pp.Babušiaková,Haratíková 
20. Výroba medailí pre Spolok diabetikov    p.Haratíková 
21. Jarné inšpirácie –vernisáž výstavy ŠPD    p.Bebčáková 
22. Snehová kráľovná-premiéra rozprávky  v SKD          pp.Kuková, Klaudíny 
23. Veľkonočné trhy na námestí-maľovanie kraslíc   p.Bebčáková 
       Maľovanie na tvár              pp.Haratíková,Babušiaková 
24. Výtvarné alternatívy – Považská Bystrica- seminár     pp.Haratíková,Sidorová 
          p.Babušiaková 
25. Exkurzia Bratislava Nová scéna –Mrázik , LDO   p.Kuková 
26. Maľovanir vlajok EÚ pre M ART  IN n.o.    pedag.VO 
27. Tanečný Ružomberok-prehliadka tan.súborov.   p.Mankovecká 
          p.Vachová 
28. Vernisáž výtv.prác  v S MŠ Lienka- elok.pracovisko 
       v reštaurácii Frito .       p.Haratíková 
          p.Babušiaková 
29. Výtvarné práce pre ZSSK Cargo – Vrútky za účelom výstavy ped. VO 
30. Jarný výtvarný plenér  Špania dolina ŠPD     p.Bebčáková 
31. Výtvarné práce pre reštauráciu Ďžúsovňa v priestoroch 
      kina Strojár        ped. VO 
32. Letný protidrogový maratón tanca CVČ Martin   p.Mankovecká 



          p.Vachová 
33. Projekt TO -  Tanečný deň v kine Strojár určený žiakom 
      Martinských škôl       p.Mankovecká, 
          p. Vachová 
34. Exkurzia tanečného odboru v Bratislave – SND „Popolvár „ uč. TO 
35. Indiánske leto aktivity pre S MŠ Lienka – MDD   p.Haratíková 
          p.Babušiaková 
36. Bambiriáda akcia poriadaná CVČ – Maľovanie na tvár  p.Haratíková 
          p.Babušiaková 
37. Vernisáž absolventov výtv. odboru v priestoroch ZUŠ  ped. VO 
38. Vernisáž výstavy Generačné dialógy ŠPDv KS Kriváň 
      Vrútky         p.Bebčáková 
39. Dni mesta – Deň tanca Memorandové nám. Vystúp.TO  p.Mankovecká 
          p. Vachová 
40. Pódium talentov 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výsledky  súťaží VO, TO,  v školskom roku 2008/2009 
 

1. Deti deťom  - Národné kolo SV Unicef 
ČU 

2. Inšpirácie z Kovačice – Národné kolo 
CENA POROTY : Margaréta Beláňová – ped. Mgr. N.Haratíková 
CENA : Tomáš Hurta – ped. PaedDr.M.Kapráliková 
 

3. Najlepší pedagóg roka 2008 –výtv.súťaž pedagógov VO z celého Slovenska  
Cena : PhDr.P.Klimek- v kategórii 1.-2.stupeň ZUŠ 
 

4. Vianočná pohľadnica – výtv.súťaž reginálne kolo 
CENA : Sofia Müllerová – ped. Mgr. Nataša Haratíková 
              Adriana Lašťáková – ped. Mgr. A.Babušiaková  
 

5. Maratón tanca – okresné kolo tanečnej súťaže  
2. miesto – choreografia „Maliari „  p.uč. E.Vachová 
4. miesto – choreografia „Klauni „   p.uč. E.Vachová 
 

6. Bienále grafiky – TORUŇ 2008 
DIPLOM – Michal Mužila – ped. B.Výrostková 
            Magdaléna Kureková , Sabina Šimková- ped. PhDr.P.Klimek 
          Jakub Oravec – ped. Mgr. E.Fízelová 
DIPLOM  pedagógovia ZUŠ 
 

7. Detský výtvarný a lit. Trenčín – Národné kolo 
CENA : Hana Oľhová – ped. B.Výrostková 
 

8. Hasiči očami detí  
CENA : Barbora Majdová – ped. PhDr.P.Klimek 
              Matúš Polonec, Jakub Oravec  – ped. Mgr.art.D.Palenčík 
              Jakub Gallo – ped. Mgr.E.Bebčáková 
              Paulína Tomečková, Terézia Kacianová – ped. Mgr. E.Fízelová 
 

9. Vypaľovanie – to nikdy nerob  
Postup do Národného kola : David Rosenberg, Zuzana Miklušová, Patrícia Vargová 
Nina Lenďáková- ped. Mgr. N.Haratíková 
 

10. Voda pre budúcnosť – Národné kolo  
 

11. Naše lesy a príroda – Regionálne kolo 
1. miesto : Martina Jesenská – ped. Mgr. A.Babušiaková 

 
12. Letný protidrogový maratón tanca  

1.miesto , 2.miesto : ped. E.Vachová 
2. miesto : ped.  E. Mankovecká 
 

13.  „Dúha Zánka „  Maďarsko  
 
Bronzová medaila : Martina Tatarková- ped. B.Výrostková 



AKTIVITY   HUDOBNÉHO  ODBORU   2008 / 2009 

vystúpenia žiakov , účasť žiakov na súťažiach,  semináre pre učiteľov 
 
 
 
26.08.  Kurz pre pokročilých dirigentov v Prievidzi - ped. Moravčíková 
 
10.09.  Workshop bicích nástrojov - Yamaha                                             Frátrik, Zápotočný 
14.10.  Talentový prieskum do detského speváckeho  zboru                               Moravčíková 
22.10.  Umelecký program pre Obecný úrad v Príbovciach                Cigániková, Gloneková 
23.10.  Vystúpenie gitaristov v Turčianskej knižnici                                    Gardlíková 
23.10. Interný koncert                                                    Kočalková, Zápotočný 
28.10. Triedny koncert „ Pesničky z jabĺčka “                Moravčíková, Lepiešová 
29.10.  Workshop bicích nástrojov - Yamaha                                              Frátrik, Zápotočný 
05.11. Seminár v hre na priečnej flaute -Prievidza                                            Tomka 
06.11.  Stretnutie výboru Rodičovského združenia                                                   Sarnovská 
07.11.  Odovzdávanie cien mesta Martin - SKD   vyst.                                                  Tomka 
07.11   Kult. program žiakov-prijatie jubilantov  v Tur. Jasene                                   Rojková 
12.11. Vystúpenie Martinského spevokolu a Svetlušky v Lit. Múzeu                 Moravčíková 
24.11. Interný  koncert                                             Langová, Zápotočný 
26.11. Klavír. súťaž „Mladí klaviristi“v Bratislave               Čerpáková, Šutáková, Kočalková 
28.11. Kult.program žiakov- uvítanie novorodencov v T.Jasene                                  Rojková 
01.12.  Klavírny festival „ Deti  Hummelovi “ v Ružomberku                          Kočalková 
01.12.  Keyboardový koncert v ZUŠ Martin                                                        Haverla 
04.12. Vianočná besiedka                               Vasiljevová, Vongrejová 
04.12. Vianočná besiedka                                                      Sarnovská 
06.12. „ Vianočné do gala “ koncert vo Vrútkach ( Kriváň )              Cigániková, Gloneková 
06.12. Koncert detského spev. Zboru Svetluška v Jóga centre            Moravčíková 
08.12. Vianočný koncert ZUŠ Martin v Biblickej škole                            Zápotočný 
10.12. Vianočná výstava prác ŠPD v Bussines Centre                         Cigániková, Gloneková  
11.12. Koledovanie detského speváckeho zboru Svetluška v meste                     Moravčíková 
12.12. Vianočná besiedka                                               Rojková 
12.12. Vianočná besiedka                                           Kočalková 
12.12. Vianočná besiedka                                             Šutáková 
12.12. Program pri prezentácii knihy Zory Mintálovej                                   Tomka 
15.12. Vianočná besiedka                                             Žiačiková 
16.12. Vystúpenie detského  zboru Svetluška vo Fakult. nemocnici                     Moravčíková 
16.12. Vianočná besiedka                                     Karasová, Gardlíková, Rusnáková, Dírerová 
18.12.  Vystúpenie gitaristov v Turčianskej knižnici                                       Gardlíková 
26.12. Koncert Martinského spevokolu v Strečne               Moravčíková 
06.01. Trojkráľový koncert Martinského spevokolu v  Martine             Moravčíková 
15.01. Koncert pre riaditeľov  základných škôl a hostí z MÚ                   Kočalková, Šutáková    
                      Čerpáková, Hýbela    
16.01. Výstava „ Paličkovaná čipka “ v SNM – hudobný program                       Tomka 
23.01. Výstava fotiek Karola Plicku v KC – hudobný program             Čerpáková, Gardlíková 
24.01. Umelecký program na plese Obchodnej akadémie                   Cigániková, Gloneková 
26.01. Interný koncert                           Zápotočný, Gardlíková, Sarnovská 
27.01. Kino Strojár „ Z lásky k deťom “                    Kočalková 
27.01. Konkurz do Martinského spevokolu                Moravčíková 



03.02. Umelecký program v Národnej dvorane                          Lepieš 
09.02. Seminár v hre na gitare v Prievidzi                    Rusnáková, Gardlíková 
10.02. Vystúpenie na Obecnom úrade v Dražkovciach               Tomka, Čerpáková 
20.02. Krajské kolo Hnúšťanský akord v Ružomberku                  Lepiešová 
23.02. Interný koncert                                                                 Zápotočný 
24.02. Fašiangový program na Divadelnom námestí             Moravčíková, Tomka, Lepiešová 
25.02. Šaliansky Maťko v Turčianskej knižnici                  Gardlíková 
26.02.  Ročníkové skúšky klavírneho oddelenia                   Kočalková 
16.03. Prezentácia elektronických nástrojov Yamaha                  Zápotočný 
17.03. Stretnutie umeleckej rady                     Zápotočný 
19.03. Spevácka súťaž „  Stančekova  Prievidza  “               Moravčíková 
19.03. 15. ročník klavírnej regionálnej prehliadky                    Zápotočný   
21.03. Spevácka  súťaž Zlatá guľôčka                    Čerpáková 
22.03. Celoslovenské kolo Hnúšťanský akord v Hnúšti                   Lepiešová 
23.03. Interný koncert                             Zápotočný ,Haverla 
25.03. Vernisáž ŠPD obrazov v Kriváni vo Vrútkach                                   Hýbela, Lepiešová 
25.03. Celoslovenská  klavír. súťaž „  Schneiderova Trnava “                 Čerpáková, Šutáková 
28.03. Prezentácia detských speváckych zborov – Vrútky              Moravčíková 
30.03. Prehrávky na keyboardovú súťaž                               Zápotočný 
01.04. Spevácka  suťaž Vokálna jar v Kysuc. Novom Meste             Moravčíková 
02.04.  Klavírna štvorručná suťaž v Žiline                     Lepiešová 
06.04. Keyboardový koncert v ZUŠ Martin                         Haverla 
07.04. Celoslovenská keyboardová súťaž v Považskej Bystrici                  Zápotočný, Haverla  

                         Hýbela, Žiačiková 
07.04. Talentový prieskum v MŠ, ZŠ v Sklabini                      Rojková 
08.04. Talentový prieskum v MŠ Turčianske Jaseno                       Rojková 
08.04. Veľkonočné trhy na námestí                   Zápotočný, Hýbela 
15.04. Prijímacie pohovory                                 Zápotočný 
23.04. Workshop bicích nástrojov v Barmuseum                          Frátrik 
23.04. Seminár muzikoterapie v Ružomberku                          Moravčíková 
24.04. Medzinárodná klavírna súťaž v Košiciach                              Kočalková 
26.04. Dejepisná olympiáda v SNM v Martine                                    Hýbela 
27.04. Hudba ako dar v Turčianskej galérii                                Cigániková, Gloneková 
04.05. Interný koncet v ZUŠ Martin                 Zápotočný, Rusnáková, Karasová 
10.05   Deň matiek v T.Jaseno- kult. program                                                                Rojková 
13.05. súťaž v speve Slávik Slovenska                               Čerpáková 
14.05. Paulinyho Turiec v SNM  v Martine                               Zápotočný 
18.05. Medzinárodná konferencia v Národnej dvorane                             Zápotočný 
20.05. Vernisáž výtvarných prác vo Frite                                     Tomka 
20.05. Zborová prehliadka v Čadci                                                  Moravčíková 
20.05. Postupové ročníkové skúšky v hre na klavíri                  Kočalková 
25.05. Interný koncet v ZUŠ Martin                           Zápotočný, Dírerová 
25.05. Absolventské skúšky z hlavného nástroja                              Zápotočný  
26.05. Absolventské skúšky z hlavného nástroja                              Zápotočný  
29.05. Triedna besiedka klavírnej triedy                                   Rojková 
03.06. Testy absolventov z hudobnej náuky                                Lepiešová 
03 06. Galaprogram v Dolnom Kubíne                               Zápotočný 
04.06. Prijímacie pohovory predškolskej výchovy                                 Langová 
05.06. koncert  Generačné dialógy vo svete tónov v Kriváni                Cigániková, Gloneková 
08.06. Absolventský koncert v ZUŠ Martin                               Zápotočný 



10.06. Absolventská vernisáž                                Zápotočný 
10.06. Triedna gitarová, husľová besiedka                                   Rusnáková, Karasová 
10.06. Gitarový koncert Vladimíra Bulvasa v ZUŠ                                     Lepieš 
11.06. Gitarový koncert Vladimíra Bulvasa v Ružomberku                        Lepieš 
12.06. Triedna gitarová besiedka                                          Gardlíková 
13.06. koncert  Generačné dialógy 20. storočia v TG                            Cigániková, Gloneková 
15.06. Záverečný koncert v ZUŠ Martin                               Zápotočný 
16 06. Triedna spevácka  besiedka                                       Moravčíková 
18.06. Koncert Slovenskej hudby Súznenie v TG                              Čerpáková 
22.06. Klavírny  polrecitál v Turčianskej galérii                              Čerpáková 
22.06. Triedna akordeónová  besiedka                                Žiačiková 
 
 
 
Získané  ocenenia v škol. roku 2008/9 HO 
 
26. 11. Celoslovenská klavírna súťaž „ Mladí klaviristi “ v Bratislave 
 Zora  Šišmišová – 3. miesto, III. kategória pedagóg  Mgr. Eva  Šutáková 
 Dorota Lofajová –  2. miesto, V. kategória       pedagóg  Karla  Kočalková 
 Marta  Barabášová –  2. miesto, VI. kategória     pedagóg   Mgr. Darja  Čerpáková 
 
1.12. Festival  klavírnej hry „ Deti Hummelovi  “ v Ružomberku 

Dorota  Lofajová – cena za intepretáciu Hummelovho diela 
20. 2. Krajské kolo vedomostnej súťaže v hudobnej náuke „ Hnúšťanský akord  “ 

v Ružomberku 
 Mária Kráľová, Katarína Holjenčíková, Karolína  Šebestová – 1. miesto, kat. B 
 Marta Barabášová, Michaela Kopecká, Veronika  Ťapajová –   1. miesto, kat. C 
       pedagóg PaedDr. Galina  Lepiešová 
 
19. 3. Regionálna klavírna prehliadka – ZUŠ Martin, 15. ročník 
 Dorota Lofajová – 1. miesto, III. kategória  pedagóg  Karla Kočalková 
 Benjamín  Haverla – 2. miesto, I. kategória   pedagóg  Karla Kočalková 
 Marta  Barabášová – 2. miesto, IV. kategória  pedagóg  Mgr. Darja Čerpáková 
 Zora  Šišmišová – 3. miesto, II. kategória      pedagóg  Mgr. Eva Šutáková 
 
22.3. Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže v hudobnej náuke „ Hnúšťanský akord  “ 

v Hnúšti 
 Marta Barabášová, Michaela Kopecká, Veronika  Ťapajová – 1. miesto, kat. C 
                    pedagóg  PaedDr. Galina  Lepiešová 
 

25. 3. Celoslovenská klavírna súťaž „ Schneiderova Trnava “  
 Marta  Barabášová – zlaté pásmo, III. kategória     pedagóg Mgr. Darja  Čerpáková 
 Zora  Šišmišová – zlaté pásmo, I. kategória     pedagóg  Mgr. Eva  Šutáková2.4. 
 Klavírna štvorručná suťaž v Žiline      
 
 
            Martina  Kvasnicová, Janka Romančíková – strieborné pásmo, IV. Kategória 
            pedagóg  PaedDr. Galina  Lepiešová 
 
 

7. 4.  2. ročník celoslovenskej súťaži v hre na keyboarde v Považskej Bystrici 



Tomáš Ivanka - zlaté pásmo , IV. kategória          pedagóg  Mgr. art. Pavol  Zápotočný  
Marek  Považan –bronzové pásmo IV. kategória   pedagóg  Stanislav  Hýbela  
Boris  Galický –bronzové pásmo II. kategória       pedagóg  Marta  Žiačiová  

 
24.4. Medzinárodná klavírna súťaž v Košiciach    
 Dorota  Lofajová – postup do 2. kola ( II. miesto pre slovenského účastníka ) 

pedagóg  Karla Kočalková 
 
20. 5. Zborová prehliadka v Čadci      

Detský spevácky zbor SVETLUŠKA získal cenu za dramaturgiu, umelecký výraz 
a interpretáciu           pedagóg  PaedDr. Otília Moravčíková 
 
 

                                                               

AKTIVITY   HUDOBNÉHO  ODBORU   2008 / 2009 

 

KONCERTY:        

   1  benefičný      Turč. galéria  
   6  interných      ZUŠ Martin  
   Vianočný koncert     Biblická škola  
   Trojkráľový koncert Martinského spevokolu  kostol sv Martina 
   Absolventský koncert žiakov školy  ZUŠ Martin 
   Záverečný koncert     ZUŠ Martin  
   Koncert slovenských autorov SÚZNENIE Turč. galéria  
   Koncert Generačné dialógy vo svete tónov Vrútky - Krivaň  
   koncert  Vianočné do Gala    Vrútky - Krivaň  
   koncert Generačné dialógy a Mílniky 20. st. Turč. galéria 
   Klavírny polrecitál L. Rudzan. M. Šalagová Turč. galéria  
   gitarový recitál  Vladimíra  Bulvasa      ZUŠ Martin 
   keyboardový koncert    ZUŠ Martin  
   3 workshopy v hre na bicie nástroje  Bar Museum 

koncert  Hudba ako dar     Turč. Galéria 
 

 
Triedne besiedky: počet  11 
exkurzie:  muzikál West Side Story v Bratislave 
Ocenenie Marty  Barabášovej  Mestkým úradom mesta Martin  
 
VYSTÚPENIA: pre Turčiansku knižnicu ( 3 x ) 
   pre Slov. národné museum 
   pre Fakultnú nemocnicu 
   pre M´Art´In 
   pre Slovenskú národnu dvoranu – pedagógovia, žiaci  ZUŠ 
                                    vianočné a veľkonočné trhy na  námestí 
   programy pre vernisáže a veľa ďaľších  aktivít 

pre Obecné úrady ( Príbovce, Dražkovce, Turč. Jaseno ) 



a veľa ďalších vystúpení celkom  99 umeleckých aktivít 
 
 
 

Základná umelecká škola , ul. Pavla  Mudroňa 6   
          

Informatívna  správa  o  organizácii  školského roku 2009 / 2010  
          
          
Organizácia  školského roku 2009 - návrh        
          
          

Odbor 
prípravné 
štúdium I. stupeň II.stupeň  ŠPD rozšírené vyučovanie spolu 

                    
Hudobný  odbor 29   260 49 37   65   440 
                    
Tanečný  odbor 29   125 10 0   15   179 
                    
Výtvarný  odbor 158   392 30 35   24   639 
                    

Liter. - dramatický odbor 0   18 6 0   0   24 

          

        SPOLU 1289 
Očakávaný počet zamestnancov         
          
1.  Prepočítaný počet pedagogických  zamestnancov vedenie školy 3      
     učitelia   31,02 spolu    

             34,02  
2. Prepočítaný počet nepedagogických  zamestnancov tajomníčka   1      
     účtovníčka   0,5      
     školník   1      
     upratovačky 2      

        pracovníčka  PAM 0,34   4,84  

       spolu 38,86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Prijatí žiaci v šk. roku 2008/2009 
na školy umeleckého zamerania – konzervatóriá, ŠÚV, VŠ ... 

 
1. Andrea Pojezdálová   VŠVU Bratislava, textile  P.Klaudíny 
2. Jakub Čuly    ŠUV Kremnica, rytectvo  P.Klaudíny 
3. Jakub Branický   VŠMU     P.Klaudíny 
4. Romana Vantarová   STU Architektúra Bratislava  P.Klaudíny 
5. Nina Tarasovičová   ŠUV Ružomberok   P.Klaudíny 
6. Dominika Mužilová   Konzervat.Žilina, cirkevná hudba O.Haverla 
7. Nina Chochrúnová   STU Bratislava, architektúra       PhDr.P.Klimek 
8. Tomáš Gaj    SSUŠ Martin     -//- 
9. Matúš Polonec   SSUŠ Martin     -//- 
10. Andrej Dzimko   SSUŠ Martin, ŠUV Ružomberok  B.Výrostková 
11. Jakub Špaček     SSUŠ Žilina,SOŠ scéno-výtvarník  -//- 
12. Lenka Ferenčíková   KU Ružomberok    -//- 
13. Michaela  Bartošová    SŠUV Ružomberok    -//- 

 
IV. Analýza finančného a hmotného zabezpečenia výchovno- vzdelávacej  
       činnosti za  šk.rok 2008/2009  

 Základná umelecká škola je zaradená do orginálnych kompetencií financovania ,  je dotovaná 
z podielových daní , ktoré prerozdeľuje náš zriaďovateľ mesto. 

Na rok 2008 bol schválený rozpočet v zmysle §-u 21 ods. 1 zák. 523/2004 Z.z. v znení 
neskorších zmien, §-u 6 ods. 12 písm. a zák. 596/2003 Z.z.v znení neskorších zmien, §-u 4 
ods.9 zák. 597/2003z.Z.v znení neskorších zmien a uznesenia č.201/07 Mestského 
zastupiteľstva v  Martine v sume 15  358 000.-Sk, z toho vlastné zdroje 808 000.-Sk. 
V priebehu roka bol  upravený o sumu 4 809 000.-Sk. 

Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu boli poskytované prostredníctvom účtov 
zriaďovateľa na vkladový výdavkový účet školy mesačne spravidla vo výške 1/12 upraveného 
rozpočtu.  Výdavky boli použité predovšetkým na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, 
tovary a služby - dodávky energií, vody, pošt.a telekomunikačné služby, interiérové 
vybavenie, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, stravovanie, sociálny fond, revízie, nákup 
učebných pomôcok. Z väčších projektov  -  zrealizovaná izolácia  okolo budovy. Riaditeľstvo 
postupne modernizuje  učebne a staré učebné pomôcky . Rekonštrukciou časti výmeničky 
získalo učebné priestory na výučbu  bicích nástrojov. Ďalej sa renovovali atypické dvere 
v celej budove. a výmena vykurovacích telies na poschodí. Veľkým prínosom pre školu bolo 
zakúpenie dvoch koncertných krídiel, čo ocenili naši pedagógovia, ale aj súťažiaci na  
regionálnej  súťažnej prehliadke, ktorú poriada každoročne naša škola. Dobrá ekonomická 
situácia a naplnenosť  školy sa podpísalo, že škola si v tomto období polepšila. 

 Najväčším boľavým miestom je roky priestorová situácia . Malá koncertná miestnosť 
(kapacita 40 ľudí) je nie dôstojným priestorom na realizáciu koncertov, tanečných 
a dramatických vystúpení. Škola si musí prepožičiavať  priestory ( Divadlo, Strojár, 
telocvične), čo stojí nie málo financií. Možno do budúcnosti pri lepšej ekonomickej situácii, 
z eurofondov...,by  bolo treba vybudovať multifunkčnú sálu v areáli školy s kapacitou pre 
150-250 ľudí , ktorá by slúžila pre všetky odbory  nielen na vystúpenia, ale aj na nácviky.  



        Ďakujeme Mestu Martin a podnikom  Neografia, SNM, Komorné divadlo, Duropack, 
ktorí nám pomáhajú už niekoľko rokov. Na dobrej úrovni je spolupráca s Odborovou 
organizáciou a Rodičovským združením a Radou školy pri riešení našich problémov .                            
Čerpanie školného bolo použité na rozvoj jednotlivých odborov podľa rozhodnutia RŠ  
a Rady školy. 
  
 
V. Analýza vnútroškolskej kontroly. 
 Plán vnútroškolskej kontroly bol neoddeliteľnou súčasťou  Plánu práce školy. Cieľ kontroly  
bol zameraný : model dobrého  a plynulého vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny, 
získanie prehľadu o metodickej pripravenosti učiteľov... 
Spôsob kontroly (formy, metódy): priama hospitačná činnosť - sledovala výchovno-
vzdelávací proces, prácu PK, plnenie Plánu práce, vnútorného poriadku, triednej 
dokumentácie. 
 
 
 
 
 Záver. 
 
 
      Vďaka tým zamestnancom školy , ktorí vložili do výchovno-vzdelávacej práce svoje 
skúsenosti ochotne a nezištne viac, ako im ukladajú predpisy, ktorí naplnili aj oblasť 
ľudských, medziľudských vzťahov, hľadaním pozitívnych východísk, bolo možné predložiť, 
uviesť najmä tie hodnotenia, aktivity, ktorými  sa ZUŠ v Martine udržala do posledných dní 
šk. roka v pracovnej atmosfére, čo predpokladáme zanechalo pozitívny ohlas v kultúrno-
umeleckom živote mesta Martin a mimo neho. Všetky odbory  pracovali vo vzájomnej 
symbióze a každý odbor sa zaslúžil o kvalitné zviditeľňovanie našej školy. Je  preto veľmi 
dôležité, aby rodič , ktorí nám zverí svoje dieťa dostalo kvalitný výchovno-vzdelávací  
proces.   Mnohí mi dajú za pravdu, že  systém rozpracovania umeleckého školstva  bol  a je 
kvalitný a žiadny  krúžkový systém ho nenahradí. A tí, ktorí sa snažia podnikať pod hlavičkou 
základného umeleckého školstva treba odlišovať a nedať im možnosť podnikať na úkor 
kvality vyučovania a detí. 
   Poďakovanie patrí aj kolektívu nepedagogických zamestnancov a zástupcom školy , RŠ, 
RZ, ktorí sa  nezištne podieľali pri napĺňaní úloh v tomto školskom  roku a nášmu 
zriaďovateľovi, poslancom odboru školstva, metodickému oddeleniu, a samozrejme rodičom, 
ktorí nám zverili svoje deti do vzdelávania na našej škole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Závery, podnety, odporúčania pre školský rok 2009/2010 
 

          
 
 
1. Pokračovať  v zodpovednej príprave žiakov na budúce povolania v štúdiu na stredných   
   a vysokých školách umeleckého zamerania. 
                                                                                              Zodpovední: zástupcovia 
                                                                                                                    ved.PK 
2. Dodržiavať a priebežne kontrolovať plnenie učebných plánov a osnov.  
    Humanizovať VVP, inovovať – metodicky a organizačne prácu URŠ, PK koncepčnými  
    projektami práce, vedúcimi k samostatnej tvorivej a iniciatívnej realizácii. 
        Zodpovední : zástupcovia 
          ved. PK 
        Termín :  priebežne 
3. Uplatňovať motivačné  prostriedky pri odmeňovaní učiteľov, ktorí iniciatívne, aktívne a  
    dlhodobo rozpracuvávajú filozofiu umeleckého školstva v jej kontinuálnej, koncepčnej  
    výchovno-vzdelávacej  práce, neprehliadať, ale naopak- kriticky a odmietavo sa stavať  
    krúžkovému a komerčnému spôsobu práce na pôde ZUŠ a pod hlavičkou ZUŠ. 
                                                                                              Zodpovední: Riad. školy, ved. PK, 
                                                                                                                    učitelia 
4. Ponúknuť naďalej priestor pre vyučovanie predškolákov, detí z materských škôl  
    v dopoludňajších hodinách , prípadne vyučovanie priamo v materskej škole a základnej  
    škole.  
 
        Zodpovední : Riad.školy 
          ved.PK,učitelia
  
5. Obosielať kvalitnými prácami súťaže detskej výtvarnej tvorby. 
        Zodpovední : učitelia VO 
 
6. Príprava a realizácia nových projektov- spolupráca LDO a TO, uskutočniť vystúpenia pre   
    MŠ a ZŠ. 
        Zodpovední : uč. TO,LDO 
7. Zrealizovať  výchovné koncerty pre ZŠ. 
8. Vytvoriť učebné plány pre Škvp                  
                                                                                    Zodpovední . ved. PK 
 
 
 
 
Schválené uznesením PR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



5. Záver 
 
V roku 2008 nám zriaďovateľ pridelil nekrátený normatív na jedného žiaka, čo sa prejavilo aj na možnosti 
 vykonať rozsiahlejšiu údržbu, predovšetkým odstránenie a zamedzenie vlhnutia obvodových múrov školy 
realizáciou drenáže a odvodom vody do kanalizácie. Vytvorili sa nové podmienky  pre výučbu bicích nástrojov , 
zreštaurovanie atypických dvier na škole, obnova nevyhovujúcich počítačov pre výučbu počítačovej grafiky, 
zlegalizovanie programov hudobnej náuky, výmena časti svietidiel, radiátorov a to najdôležitejšie zakúpenie 
koncertných krídiel.  Zriaďovateľ nám umožnil preklasifikovať bežné výdavky na kapitálové, pretože  hudobné 
nástroje ako učebné pomôcky nevyhnutné na vyučovanie nie je možné obstarať z bežných výdavkov, za čo sa 
chcem úprimne poďakovať.  
Základná umelecká škola v Martine zápasí  od svojho založenia ( 86. rokov pôsobenia v našom meste) 
s nevyhovujúcim priestorom koncertnej sály.  Málo kapacitná miestnosť- koncertnej sály nie je dôstojným a 
vhodným priestorom pre realizáciu koncertov, tanečných a dramatických projektov. Škola na  nácvik, realizáciu 
si musí prenajímať väčšie priestory       ( divadlo SKD, kino Strojár...) Pre kvalitné pôsobenie je nutné vytvoriť 
multifunkčnú sálu    (  návrh v priestoroch školského dvora za pomoci euro fondov, školy, mesta) , ktorá by 
tieto dlhoročné problémy  vyriešila. Pre kvalitnú prácu je dôležité vytvoriť základné podmienky     ( ako 
futbalisti musia mať ihrisko, hokejisti ľadovú plochu). 
      Na záver sa chcem ešte raz poďakovať nášmu zriaďovateľovi, poslancom a všetkým, ktorí sa podieľali na 
úspešnej realizácii rastu a modernizácii našej školy. Zadosťučinením sú naši žiaci, ktorí reprezentujú  
a zviditeľňujú naše mesto nielen doma , ale aj v zahraničí.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mgr.Erika Fízelová, riad.školy 
 
 
 
 
 


	AKTIVITY   HUDOBNÉHO  ODBORU   2008 / 2009
	AKTIVITY   HUDOBNÉHO  ODBORU   2008 / 2009
	KONCERTY:

