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Základná umelecká škola, Ul.P.Mudroňa č.6, 036 01 Martin 
Telefón :  4133 480    
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. Ing.Alexander Lilge člen 
6. Katarína Šípková, člen 
7. Ing. Anton Krilek, člen 
8. Mgr. Bruno Horecký, člen 
9. Ing. Ľudmila Šebestová , člen 
10. Dušan Kubička, člen 

    11. Mgr. Katarína Tomášová,člen 
 

Rodičovské združenie Pri ZUŠ v Martine : predseda Miroslav Herák  
Odborový zväz pri ZUŠ V Martine : predseda Mgr. Darja Čerpáková  
 
  Vedúci predmetových komisií : 
 
 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   Bc.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 2010/2011 
 
Počet  žiakov : 1 183( 40-01),  1368 (24-01) 

Hudobný odbor :484 
Výtvarný odbor: 664 
Tanečný odbor: 187 
Literárno-dramatický odbor: 33  
Rozšírené vyučovanie, súbory, komorná hra  : 65 
Počet zamestnancov : 43 / prepoč. 38,86 
Pedagogických : 34,02  
Prevádzkových : 5/ prepoč. 4,84 
Odbornosť : 100 % 

 
Osobnostný rast pedagogických zamestnancov, ďalšie vzdelávanie, lektorská, 
metodická, odborná práca a organizátorská práca. 
 
 
     V ZUŠ Martin sa aj v tomto šk. roku 2010/2011 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 :  Dagmar 
Gardlíková bakalárske štúdium - Žilinská univerzita - katedra hudobnej výchovy a Lucia 
Hajdučeková bakalárske štúdium – Univerzita J. Komenského Praha , Marta Žiačiková – 
UMB Banská Bystrica- hudobné umenie/etická výchova. 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 2010/2011. 
  
ZUŠ Martin  v školskom roku 2010/2011 je školou : 
 - plne organizovanou so 4 odbormi (hudobný, výtvarný, tanečný a liter.-dramatický)     
  s počtom  1 208 žiakov s prepočítaným počtom pedagógov 34,02 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,  Dražkovce a   MŠ - J. Šimka, MŠ-
Lienka,  ZŠ  Strečno, 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,  
          Pedagogický kolektív zamestnancov školy v šk. roku 2010/2011 nadčasovo cielených 
cieľov. plnil úlohy a ciele školy vychádzajúce  z Plánu školy, zo Záverov, podnetov 
a odporúčaní pre šk. rok 2009/2010, 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  2010/2011 bolo realizované podľa  ŠkVp ( primárne 
vzdelanie), Plánu práce školy, Plánu PK, časovo-tematických plánov, individuálne študijné 
plány, projekty ZUŠ, integrované vyučovanie – špec. trieda. 
Participatívny model riadenia bol realizovaný: 
a)Ustanovením poradných orgánov riaditeľky školy RR.PK, Pedagogická rada školy, Rada    
   školy, Umelecká rada školy Rodičovské združenie. 
b) Formami spolupráce: dohodami, zmluvami / MÚ, SKD, OZ, TG, SNM, MAK, KC, TKC,  
    LMMS, DK, knižnica ... / 
c) 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...   
     XVII. ročník klavírnej regionálnej súťažnej prehliadky ZUŠ  Žilinského kraj 
 5.  Organizačne sme pripravili a zrealizovali navrhnuté jednotlivé projekty 
      Vianočný koncert 
      Benefičný koncert – Hudba   ako dar 
      Workshopy pre bicie nástroje 
      Čertoviny - repríza 
      Koncert mladých talentov – v TG 
      Koncert Martinského spevokolu 
      Koncert slovenských autorov - Súznenie 
      Tanečný deň  
      Zlatá rybka- premiéra 
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 . 
 
 



Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov ZUŠ na šk. rok 2011 
 

 
 
Rozšírené vyučovanie, komorná hra, súbory VO,TO,HO,LDO    
          
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 2010/2011. 
    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, ŠkVp, Školského poriadku, triednej 
dokumentácie, rozvrhu hodín... 
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 
                           

2010/ 2011                 prospech  zamešk. hodiny  stav 
ODBOR  PŠ  I. st.  II. st.  RV  ŠPD  1  2  3  neklasifik.  ospr.  neospr.  žiakov 
HUDOBNÝ  45  293  41  4  35  252  159  3          4  814    418 

VÝTVARNÝ  108  385  28  16  41  470  108  0  0  1570    578 

TANEČNÝ  47  106  15  0  0  121  47  0  0  233    168 

LITERÁRNO ‐                         

DRAMATICKÝ  0  19  8  0  0  25  2    0  192    27 

SPOLU  200  803  92  20  76  868  316  3  4  2809    1191 



Základná umelecká škola , ul. Pavla  Mudroňa 6    
                   

Informatívna  správa  o  organizácii  školského roku 2011 / 2012   
                   
                   
Organizácia  školského roku 2011/2012 ‐ 
návrh               
                   

                   

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

                             

Hudobný  odbor  26     303  41  37     5     412 
                             

Tanečný  odbor  15    111  15  0     15     156 
                             

Výtvarný  odbor  90     400  44  40     24     598 

                             

Liter. ‐ dramatický odbor  30     18  6  0     0     54 

                   

                SPOLU  1220 

Očakávaný počet zamestnancov                 

1.  Prepočítaný počet pedagogických  zamestnancov  vedenie školy  3         

         učitelia     31,71  spolu      

                     34,71   

2. Prepočítaný počet nepedagogických  zamestnancov  tajomníčka     1         

         účtovníčka     0,5         
         školník     1         

         upratovačky  2         

            pracovníčka  PAM  0,34     4,84   

              spolu  39,56   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktivity, exkurzie, výstavy, projekty , vystúpenia, výsledky : 
výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno - dramatický odbor 
Školský rok 2010/2011  
sa niesol v znamení veľkého nasadenia pedagógov a žiakov, o čom svedčí  spracovaný daný 
prehľad. 

1. Záhradná slávnosť vernisáž výstavy neprofesionálnych výtvarníkov Vrútky       
                                                                                                                     p.Bebčáková 

2. Záver Medzinárodného maliarskeho sympózia Špania dolina-Klopačka p. Bebčáková 
3. Workshop – ľudový tanec Liptovský Hrádok                      p. Mankovecká 
4. Tvorivý kreatívny kurz – Mokré plstenie              pp.Babušiaková, Haratíková 
5. Krajinársky kurz  VO - ŠPD – Podhradie, Turč. Štiavnička, Skanzen        p.Bebčáková           
6. Mesiac úcty k starším - vernisáž výstavy Podhradie                                    p.Bebčáková 
7. Workshop  Liptovský Mikuláš - klasický tanec                                  p.Mankovecká 
8. Workshop – Topoľčany                                                      p.Vachová 
9. Workshop Nunoplstenie                pp.Babušiaková,Haratíková 
10.  Workshop - moderný tanec L.Mikuláš                         

p.Mankovecká 
11. Vystúpenie žiakov tanečného odboru SKD Martin pri oceňovaní občanov mesta.   

                                                                                                                        p. Vachová 
      12. Hrnčiarsky bál vystúpenie žiakov TO .                     p.Vachová      
      13. Hrnčiarsky bál – vernisáž výstavy ŠPD                                                      p.Bebčáková 
      14. Vystúpenie žiakov tanečného odboru na benefičnom koncerte.               p.Mankovecká 
      15. Worshop-ľudový tanec Liptovský Hrádok                                                p.Mankovecká 
     16. Workshop – Liptovský Hrádok džez.              p.Mankovecká 
      17. Exkurzia žiakov MŠ Sklabiňa .                                                                 p.Babušiaková 
      18. Hudobno-tanečné matiné – výstava výtv.prác žiakov VO v SKD Martin.    uč. VO 
      19. Slnovrat –výstava obrazov RVS Studené               p.Bebčáková 
      20. Vystúpenie žiakov tanečného odboru na plese KDH Stamart.                 p.Mankovecká 
     21. Hudob.-taneč.matiné vystúpenie žiakov TO v SKD Martin     pp.Mankovecká,Vachová 
     22. Zlatá rybka- premiéra rozprávky v SKD Martin, žiaci LDO           pp.Kuková,Klaudíny 
                                                                                                                                     p.Dírerová 
     23. Zlatá rybka-vernisáž výstavy fotografií zo 4 predstavení. pp.Kuková,Palenčík,Klaudíny 
     24. Vítanie jari – vernisáž výstavy prác žiakov ŠPD v kult.sále Kriváň-Vrútky v rámci   
           Vrútockej hudobnej jari.                     p. Bebčáková 
     25. Zlatá rybka-vernisáž výstavy žiakov VO v SKD Martin.             p.Kapráliková +uč.VO  
     26. Workshop – džezový tanec .                                p.Vachová 
     27. Výtvarné spektrum – výtvarná prehliadka žiakov ŠPD.         pp.Bebčáková,Kapráliková 
     28. Vernisáž výstavy žiakov ŠPD CaféBono                                                    p.Kapráliková 
     29. Vernisáž výstavy žiakov výtv.odboru v ZŠ Necpaly.                                 p Kapráliková 
     30. Deň Zeme – divadelné námestie, moderovanie akcie žiakmi LDO                   p.Kuková 
     31. Vernisáž  výstavy výtv.diel „Odraz duše ženy“ Kultúrna sála Kriváň       p.Kapráliková 
     32. Hasičská nedeľa –skanzen Maľovanie na tvár .     pp.Babušiaková,Haratíková,Sidorová 
     33. Čertoviny : tanečno-dramatické predstavenie v SKD Martin žiaci TO,LDO    p.Kuková 
                                                                                                              pp.Mankovecká,Vachová 
     34. Vernisáž výstavy v SKD Martin- Čertoviny.                             pp.Kapráliková + uč.VO 
    35. Exkurzia žiakov VO ŠPD  Krakov –Poľsko                       p.Bebčáková + uč.VO 
    36. Krajinársky kurz ŠPD Špania dolina Klopačka  s celoslovenskou pôsobnosťou  
          a vernisážou výstavy.                    p.Bebčáková 
    37. Tvorivé Veľkonočné dielne na ZŠ Podhradie                                               p.Bebčáková 



    38. Tanečný deň v kine Strojár                                                        pp.Mankovecká,Vachová 
    39. Exkurzia absolventov výtvarného odboru Bratislava.                                             uč.VO 
    40. Absolventská výstava žiakov VO.                                                       p.Haratíková + VO            
    41. Vernisáž výstavy Maľovaný rovník –Mestské kult.stredisko MT             p.Bebčáková 
    42. Vernisáž výstavy obrazov ŠPD Kvet Podhradia v Podhradí.              p.Bebčáková 
    43. Železnica pre deti- železničné depo maľba na tvár  pp.Haratíková,Babušiaková     
         p.Sidorová 
    44. Vernisáž výstavy v Turč.knižnici Za ...     p.Haratíková 
    45. Koniec školského roka v amfiteátri- vystúpenie TO, HO     pp.Mankovecká,Vachová 
            pp.Moravčíková,Dírerová 
    46. Vernisáž výstavy v priestoroch MŠ kpt.Nálepku             p.Kapráliková 
    47. Vystúpenie TO  v MŠ A.Stodolu                                                             p. Mankovbecká                                                                      
48.      Vystúpenie To v MŠ J-Šimku                                                                         p. Vachová 
Výtvarné , tanečné súťaže v školskom roku 2010/2011 a výsledky 
výtvarných  súťaží. 
 
1. Rainbow 2010 – Maďarsko,Zánka 

Zlatá medaila – Ján Feja,                                                                   B.Výrostková 
Bronzová medaila – Benjamín Rahjdu  -                                   PhDr.Peter Klimek 
 

2. Európa v škole: Cena Národné kolo – Miroslav Stančok                       Mgr.Babušiaková 
3. Vesmír očami detí :  
      Regionálne kolo : Viktória Kadášová -2.miesto                                        Mgr. Haratíková     
                    Roman Dibala- 3.miesto                                                     Mgr.art. Palenčík 
                               Andrej Polonec-3.miesto 
       Národné kolo : Andrej Polonec                                                                Mgr.art. Palenčík    
4. Toruň 2010 Poľsko –Medzin.výtvarná súťaž 

Cena : Tomáš Moncman, Paula Štermenská                                       B.Výrostková          
                  Benjamín Rahjdu , Tomáš Olajec, Jakub Kamien, Michal Duda, Benita Balová 

                                                                                                      PhDr.Peter Klimek 
 Lucia Kolenčíková                                                                PaedDr.M.Kapráliková 

       Diplom :  
P.Klimek, M.Kapráliková, B.Výrostková 

5. Výtvarné spektrum –výtvarná prehliadka ŠPD- Cena s postupom do celoslovenského kola 
6. Maľovaná ZUŠ- ka   Národné kolo 

Zlaté pásmo 4.kategória – Sára Hrabovská                                 Mgr.N.Haratíková 
Zlaté pásmo 2.kategória –Katarína Pavleová   Mgr.A.Babušiaková 
Zlaté pásmo 3.kategória –Matej Vojtek    Mgr.A.Babušiaková 

7. Slovesná jar – ilustrácie poviedok 
Cena : Viktória Remiarová                                                           Mgr.N.Haratíková    

8. Tanečná súťaž Bojnice 2011  Festival moderného tanca 
2.miesto PERFECT DAY 
3.miesto FANCY FOOT WORK 
2.miesto DIRIGENTKY                                                                     E.Mankovecká 
Diplom Baletné sólo               E.Mankovecká 
Cena poroty za tanečné prevedenie                                                     
E.Mankovecká 

      3.miesto Scénický tanec DREAM             E.Vachová 
9.   Tanečná súťaž Kysucké Nové Mesto- Scénický tanec 

      Cena poroty :PERFECTDAY 



      Cena poroty za tanečné prevedenie ADAGIO 
      Cena poroty za tanečné prevedenie FANCY FOOT WORK            E.Mankovecká 

10. Bohúňova paleta 2010 – Medzinárodná výtv.súťaž 
CENY : 
 Zlaté pásmo,kresba Natália Siekelová                          N.Haratíková 

                   Zlaté pásmo,maľba Veronika Prošeková                      A.Babušiaková 
       Strieborné pásmo,maľba Lenka Vyšná                                    B.Výrostková 

                   Strieborné pásmo, kresba Filip Kovačka                      A.Babušiaková 
       Strieborné pásmo,maľba Ema Skachová                                   B.Výrostková 

                Bronzové pásmo,kresba   Adam Lepieš                         N.Haratíková 
        Bronzové pásmo, kresba  Tereza Eva Benčátová                   A.Babušiaková 
        Bronzové pásmo, maľba  Valéria Miháliková               D.Palenčík 
        Čestné uznanie, maľba   Matúš Ondrľa                     A.Babušiaková 
        Čestné uznanie, maľba  Dominika Kecsoová                        E.Bebčáková 

11. Bohúňova paleta 2011 – zaslanie prác    vyučujúci VO 
 

AKTIVITY   HUDOBNÉHO  ODBORU   2010 / 2011. 

 
06. 09.  Vystúpenie gitaristov v Literárnom múzeu                                Gardlíková 
17. 09.  Vystúpenie gitaristov v Turčianskej knižnici „ Poetická jeseň “        Gardlíková  
21. 09.  Gitarové vystúpenie v múzeu Martina  Benku                    Lepieš 
22. 09.  Dni mesta Vrútky                                   Cigániková, Gloneková 
12. 10.  Workshop bicích nástrojov – Klaudius  Krišpín                                        Frátrik 
20. 10.  Deň úcty k starším - Dražkovce                                                           Čerpáková 
23. 10.  koncert pre Obecný úrad v Turčianskom Jasene                  Rojková 
25. 10.  Interný koncert                                             Langová, Gardlíková 
27. 10.  Výchovný  koncert pre žiakov ZŠ             Moravčíková, Lepiešová 
28. 10.  Umelecký program pre Mestský úrad Vrútky                 Cigániková, Gloneková  
10. 11.  Celoslovenská súťaž dychových nástrojov v Nižnej                    Tomka, Hýbela 
13. 11.  Vystúpenie žiakov husľovej triedy v Blatnici                                        Hanuliak 
16. 11.  Medzinárodná gitarová súťaž v Prievidzi                                           Gardlíková 
16. 11.  Vystúpenie v Dome charity sv. Krištofa            Hýbela, Tomka 
18. 11.  koncert v Dome dôchodcov v Sklabini                              Rojková 
22. 11.  Interný  koncert                                              Haverla, Zápotočný 
27. 11.  Sústredenie k  projektu Hrnčiarsky bál         Cigániková, Gloneková 
28. 11.  Folklórne slávnosti v kine Strojár                                                           Hanuliak 
01. 12.  Konzultácie Gregoriánskeho chorálu na KU v Ružomberku Moravčíková 
03. 12.  Vianočná besiedka v Dražkovciach                   Čerpáková 
09. 12.  Vianočná besiedka                                           Sarnovská 
10. 12.  Vianočná besiedka                       Gardlíková, Rusnáková 
10. 12.  Nácvik projektu Hrnčiarsky bál          Cigániková, Gloneková 
10. 12.  Program k uvítaniu  nových občanov v Dražkovciach                Čerpáková 
10. 12.  Umelecké vystúpenie „ Svetluška “pre M´ Art´ In                        Moravčíková 
11. 12.  Sústredenie – Svetluška + Martinský spevokol                        Moravčíková 
13. 12.  Vianočná besiedka                                             Šutáková 
13. 12.  Folklórne podujatie A Na Moste - v Blatnici                                         Hanuliak 
14. 12.  Vianočná besiedka                                            Žiačiková 
15. 12.  Vianočná besiedka                                          Čerpáková 



15. 12.  Vystúpenie gitaristov pre Turčianske osvetové stredisko                    Gardlíková 
16. 12.  Vianočná besiedka            Kočalková 
17. 12.  Vianočná besiedka v Turčianskom Jasene                                            Rojková 
17. 12.  Vianočná besiedka                                         Vongrejová 
19. 12.  Vianočný koncert v Strečne                                  Hanuliak  
20. 12.  Projekt  adaptácia operety Hrnčiarsky bál                       Cigániková, Gloneková 
21. 12.  Umelecký program na vernisáž výtvarného odboru        Zápotočný 
22. 12.  Vianočný program v Dražkovciach                      Čerpáková 
24. 01.  Interný koncert                                           Zápotočný 
21. 02.  Hudobno – tanečné matiné v Národnom dome                 Zápotočný 
24. 02.  Krajské kolo Hnúšťanský akord v Žiline                  Lepiešová 
28. 02.  Interný koncert                            Zápotočný, Haverla 
03. 03.  Vystúpenie gitaristov v Beňuškovom dome                               Gardlíková 
07. 03  Keyboardový koncert v ZUŠ Martin             Haverla 
09. 03.  Regionálne gitarová prehliadka v Ružomberku                              Gardlíková 
21. 03.  Interný koncert               Zápotočný, Šutáková,  Vongrejová 
22. 03.  Umelecký program v Národnom múzeu           Lepieš, Hýbela 
22. 03.  Celoslovenská gitarová súťaž v Bratislave                                         Gardlíková 
24. 03.  17. ročník klavírnej regionálnej prehliadky        Zápotočný   
24. 03.  Regionálna spevácka prehliadka v Prievidzi    Moravčíková   
24. 03.  Umelecký program – výstava ŠPD Kriváň              Zápotočný, Hýbela, Haverla 
24. 03.  Umelecký program – výstava v Turč. galérii                 Gloneková,  Cigániková 
25. 03.  Umelecký program – hotel Luna                         Gloneková,  Cigániková 
26. 03.  koncert kapely ZUŠ Satriani Revival Band v Kremnici                Frátrik, Lepieš                 
28. 03.  koncert  ZUŠ pre mesto Martin – hotel Viktória                                 Zápotočný         
30. 03.  Regionálna spevácka prehliadka v Kysuckom Novom Meste  Moravčíková   
31. 03.  Celoslovenská klavírna súťaž „ Schneiderova Trnava “     Čerpáková, Šutáková 
01. 04.  Muzikoteraupetický seminár „ Múzický fortieľ “ v Žiline            Moravčíková  
06. 04.  Medzinárodná gitarová súťaž v Bojniciach                  Gardlíková 
06. 04.  Vystúpenie v Turčianskej knižnici                                               Tomka 
14. 04.  Prijímacie pohovory                      Zápotočný 
19. 04.  Medzinárodná súťaž v hre na keyboarde – Považská Bystrica            Zápotočný 
19. 04.  Práca v medzinárodnej porote – Považská Bystrica       Zápotočný 
20. 04.  Klavírne ročníkové skúšky                         Kočalková 
23. 04.  Umelecký program Deň rodiny v Dražkovciach                  Čerpáková 
28. 04.  Spevácke ročníkové skúšky                                  Cigániková 
29. 04.  Koncert Hudba ako dar – Turčianska galéria       Gloneková, Cigániková 
30. 04.  Muzikoteraupetický seminár „ Múzický fortieľ “ v Žiline            Moravčíková  
04. 05.  Regionálna spevácka prehliadka vo Vrútkach     Moravčíková   
05. 05.  Absolventský výlet, návšteva baletu SND                    Lepiešová  
11. 05.  koncert kapely ZUŠ Satriani Revival Band v Žiline                     Frátrik, Lepieš                  
13. 05.  spevácka súťaž Slovenský slávik                               Čerpáková                  
15. 05.  Muzikoteraupetický seminár „ Múzický fortieľ “ v Žiline            Moravčíková  
15. 05.  umelecký program  „ Strečnianske hody “                                           Hanuliak  
16. 05.  Interný koncert                                                      Zápotočný 
16. 05.   koncert pre bývalých pedagógov v Turčianskom Jasene                    Rojková 
24. 05.  Absolventské skúšky z hlavného predmetu         Zápotočný 
25. 05.  Absolventské skúšky z hlavného predmetu         Zápotočný 
26. 05.  Fotenie absolventov na tablo               Zápotočný 
27. 05.  Umelecký program pre Maticu Slovenskú        Zápotočný 



30. 05.  akordeónový koncert v spolupráci zo ZUŠ Žilina           Žiačiková, Sarnovská 
31. 05.  Absolventské testy z hudobnej náuky                             Lepiešová                               
02. 06.  Triedna spevácka  besiedka                           Moravčíková 
03. 06.  Koncert Viva Musica – Turčianska galéria               Gloneková, Cigániková 
06. 06.  Absolventský koncert v ZUŠ Martin                   Zápotočný 
06. 06.  Absolventský koncert v ZUŠ Martin                   Zápotočný 
06. 06.  150. výročie Memoranda – umelecký program               Hýbela, Tomka, Lepieš 
09. 06.  Triedna akordeónová  besiedka                     Žiačiková 
10. 06.  Triedna  besiedka                        Vongrejová , Dírerová 
10. 06.  Triedna  besiedka – Turčianske Jaseno                                 Rojková 
13. 06.  Záverečný koncert v ZUŠ Martin                    Zápotočný 
14. 06.  Absolventská vernisáž                    Zápotočn 
15. 06.  Koncert Slovenskej hudby Súznenie v TG                  Čerpáková 
16. 06.  Osobností umením – športová hala Podháj              Moravčíková 
17. 06.  Umelecký program pre Lekársku fakultu             Tomka 
17. 06.  Triedna gitarová besiedka                               Gardlíková 
23. 06.  Umelecký program pre Červený kríž                        Tomka 
28. 06.  vystúpenie žiakov ZUŠ v amfiteátri                   Moravčíková, Šimonová 
28. 06.  koncert kapely ZUŠ Satriani Revival Band v Ružomberku          Frátrik, Lepieš                  
 
 

VÝSLEDKY  ZO  SÚŤAŽÍ  hudobného odboru : 
 
10. 11. Celoslovenská súťaž drevených dychových nástrojov v Nižnej 
 Nikola  Daubnerová – 3. miesto, V. kategória pedagóg  Stanislav  Hýbela 
 Patrik  Halaj  – 3. miesto, IV. kategória       pedagóg  Ján Tomka 
          korepetície  PaedDr. Galina  Lepiešová 
16. 11. Medzinárodná gitarová súťaž  v  Prievidzi 
 Anton  Krilek       – strieborné pásmo, I. kategória  pedagóg  Bc. Dagmar Gardlíková 
 Zuzana  Babíková – strieborné pásmo, I. kategória  pedagóg  Bc. Dagmar Gardlíková 
 Martin  Gazdag     – strieborné pásmo, IV. kategória pedagóg  Bc. Dagmar Gardlíková 
 Nikola  Koželuhová – zlaté pásmo,      V. kategória   pedagóg  Bc. Dagmar Gardlíková 
 Nikola  Koželuhová – laureát  súťaže 
24. 02. Krajské kolo vedomostnej súťaže v hudobnej náuke „ Hnúšťanský 

akord  “v Žiline 
 Barbora Sopoligová, Terézia  Štrbová, Barbora Záhradníková – 3. miesto, kat. B 
                 pedagóg PaedDr. Galina  Lepiešová 
09. 03. Regionálna gitarová prehliadka  v  Ružomberku 
 Nikola  Koželuhová – prvé miesto          pedagóg  Bc. Dagmar Gardlíková 
22. 03. Celoslovenská gitarová súťaž  v  Bratislave 
 
 Martin  Gazdag        – zlaté pásmo,  IV. kategória     pedagóg  Bc. Dagmar Gardlíková 
 Nikola  Koželuhová – zlaté pásmo,    V. kategória   pedagóg  Bc. Dagmar Gardlíková 
24. 03. Regionálna klavírna prehliadka – ZUŠ Martin, 17. ročník 
 Pavol  Bohdan  Zápotočný – 1. miesto, I. kategória   pedagóg  Karla Kočalková 
 Simona  Jonisová               – 3. miesto, II. kategória  pedagóg   Mgr. Alena  Gloneková 
 Michal  Dobrota             – 1. miesto, III. kategória    pedagóg   Mgr. Alena  Gloneková 
 Benjamín  Haverla        – 3. miesto, III. kategória  pedagóg              Karla Kočalková 



 Zora  Šišmišová      – 1. miesto, IV. kategória   pedagóg         Mgr. Eva Šutáková 
 Pavlína  Vaňková      – 1. miesto, V. kategória    pedagóg    Mgr. Darja  Čerpáková 
 Marta  Barabášová – čest. uznanie, VI. kategória   pedagóg     Mgr. Darja Čerpáková 
24. 03. Regionálna spevácka  súťaž „ Stančekova Prievidza “ 
 Alexandra  Špiriaková  – čestné uznanie      pedagóg  PaedDr. Otília  Moravčíková 
                            klavírny sprievod: Mgr. Kamila  Šimonová 
30. 03. Regionálna spevácka  súťaž „ Stančekova Prievidza “ 
 Alexandra  Špiriaková  –zlaté pásmo, II. kat.     pedagóg  PaedDr. Otília  Moravčíková 
 Alena  Kubalová   –zlaté pásmo, I. kat.       pedagóg  PaedDr. Otília  Moravčíková
                            klavírny sprievod: Mgr. Kamila  Šimonová 
 

31. 03. Celoslovenská klavírna súťaž „ Schneiderova Trnava “  
 Marta  Barabášová – zlaté pásmo, IV. kategória     pedagóg Mgr. Darja  Čerpáková 
 Zora  Šišmišová – zlaté pásmo, II. kategória         pedagóg  Mgr. Eva  Šutáková 
06. 04. Medzinárodná  gitarová súťaž  v  Bojniciach 
 Martin  Gazdag        – strieborné  pásmo, IV. kat.    pedagóg  Bc. Dagmar Gardlíková 
 Nikola  Koželuhová – 2. miesto v zlatom pásme,     pedagóg  Bc. Dagmar Gardlíková 
19. 04. Medzinárodná  súťaž  v hre na keyboarde v Považskej Bystrici 
 Tomáš  Ivanka         – strieborné  pásmo, V. kat.    pedagóg  Mgr. art. Pavol Zápotočný  
04. 05. Regionálna spevácka  súťaž „ Mladí speváci “ vo Vrútkach 
 Alexandra  Špiriaková  – čestné uznanie            pedagóg  PaedDr. Otília  Moravčíková 
 Silvia  Blašková     – bronzové pásmo, IV. kat.  pedagóg  PaedDr. Otília  Moravčíková 
 Paulína  Brachňáková – bronz. pásmo,IV. kat.   pedagóg  PaedDr. Otília  Moravčíková 
                                klavírny sprievod: Mgr. Silvia  Langová 
                            klavírny sprievod: Mgr. Kamila  Šimonová 
AKTIVITY HUDOBNÉHO  ODBORU   2010 / 2011 
KONCERTY:        
   5  interných      ZUŠ Martin  
   Absolventský koncert žiakov školy  ZUŠ Martin 
   Záverečný koncert     ZUŠ Martin  
   Koncert slovenských autorov SÚZNENIE Turč. galéria  
   keyboardový koncert    ZUŠ Martin  
   1 workshop v hre na bicie nástroje   Bar Museum 
   Hudobno – tanečné matiné    Národný dom 

koncert  Hudba ako dar     Turč. Galéria 
koncert  Viva Musica     Turč. Galéria 
projekt adaptácie Hrnčiarsky bál   Národný dom 
Výchovné koncerty pre Základné školy 
Vianočné a veľkonočné trhy na námestí   

Talentové prieskumy:   5 
Triedne besiedky:     11 
návštevy koncertov:  balet Labutie jazero – SND Bratislava 
Ocenenie Nikoly Koželuhovej  Mestkým úradom mesta Martin  
VYSTÚPENIA: pre Turčiansku knižnicu  
   pre Slov. národné múzeum 
   pre Fakultnú nemocnicu 
   pre M´Art´In 
   pre Slovenskú národnú dvoranu – pedagógovia, žiaci  ZUŠ 
   programy pre vernisáže a veľa ďaľších  aktivít 

celkom  100  umeleckých aktivít 



Prijatí žiaci v šk. roku 2010/2011 
na školy umeleckého zamerania – konzervatóriá, ŠÚV, VŠ ... 

 
Meno žiaka :   Škola :                    Pedagóg :  

1. Silvia Jakšová SSŠ-úžitkového výtvarníctva Ružomberok           E.Bebčáková 

2. Soňa Chlebúchová Súkr.stredná um.škola B.Štiavnica            E.Bebčáková 

3. Marko Martinček SSUŠ Martin               P.Klimek 

4. Zuzana Ďuríková SSUŠ Martin               P.Klimek 

5. Barbora Matejkinová SSUŠ Martin               B.Výrostková 

6. Karolína Sásiková Architektúra – Bratislava             B.Výrostková 

7. Matej Sloboda STU Bratislava – dizajn             P.Klaudíny 

8. Martina Rusnáková PF UMB B.Bystrica – Vv             P.Klaudíny 

9. Juraj Valek  STU Bratislava – architektúra            P.Klaudíny 

10. Michaela Balážová   SUŠ Trenčín – textil              P.Klaudíny 

11. Kristína Barienčíková SUŠ Trenčín - textil             P.Klaudíny 

12. Daniel Kucharčík ŠUV Ružomberok              D.Palenčík 

13. Veronika Štrbová SUŠ Hodruša Hámre               N.Haratíková 

 
IV. Analýza finančného a hmotného zabezpečenia výchovno- vzdelávacej  
       činnosti za  šk.rok 2010/2011. 

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

Na rok 2010 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 649 286 € , z toho vlastné zdroje – 22 363 €.                                                                                                                                           
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, poštové a telekomunikačné služby,  prevádzkové 
stroje, všeobecný materiál, stravovanie, sociálny fond, revízie, nákup učebných pomôcok. 
Ušetrené peniaze boli  preklasifikované na kapitálové  zdroje ( 2008, 2009, 2010) na 
zateplenie  budovy.  Vďaka ušetreným peniazom sa dala zvládnuť nepriaznivá situácia, kedy  
pri danom normatíve chýbalo na mzdy a odvody mesačne 10 000€.  Danú situáciu sme riešili 
úspornými opatreniami a zvýšeným školným od septembra. Aj keď zriaďovateľ navýšil 



normatív na druhý polrok 2011 , stále hrozí ďalšie použitie financií z ušetrených  na 
zateplenie.                      

  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 hlavne aj na praktické nácviky a výuku.                           
 
 

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.  
 
 
             Základná umelecká škola  na Ul. P. Mudroňa má v systéme  umeleckého vzdelávania 
v meste, regióne, v rámci Slovenska svoje opodstatnené miesto, ktoré si buduje na pozíciách 
kvalitnej výchovno-vzdelávacej práce pedagogických zamestnancov, kvalitnej prezentácie 
aktivít a výborných výsledkov na súťažiach, aktivitách. V školskom roku  2011/12 bude mať 
90. výročie školy. 
      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. Samotná existencia ZUŠ v Martine a jej každodenné pôsobenie 
v meste je prirodzenou prevenciou pred negatívnymi sociálno patologickými vplyvmi ( najmä 
drogové závislosti, kriminalita) súčasného sveta. Vytvárame optimálne podmienky pre 
vzdelávanie   nadaných a talentovaných detí, sme garantom  kvality, progresu, humánnych 
demokratických vzťahov, prístupu detí v záujme ich zdravého citového, estetického 
a umeleckého vývoja. 
   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 na vzdelávania na našej škole a pomáhajú nám v tejto ťažkej 
situácii. 



 
VI. Závery, podnety, odporúčania pre školský rok 2011/2012 

 
 
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 - sekundárne               
                                                                                   Zodpovední . ved. PK 
 
 
 
 
Schválené uznesením PR 
 
 
 
 
 

 
 


