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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                                    nové voľby  17. máj 2012 
 

1. Roman Frátrik predseda                        Roman Frátrik predseda 
2. Marta Žiačiková, člen                           PaedDR. Galina Lepiešová  
3. Eva Vengrínová, člen                             Eva Vengrínová 
4. Ing. Vladimír Zjavka, člen                     Ing.  Vladimír Zjavka 
5. Ing.Alexander Lilge člen                       Ing. Alexander Lige                          
6. Katarína Šípková, člen/                          JUDr. Silvia Tatarková 
7. Ing. Anton Krilek, člen /                        Mgr. Imrich Žigo 
8. Mgr. Bruno Horecký, člen                     Mgr. Bruno Horecký 
9. Ing. Ľudmila Šebestová , člen                Ing. Ľudmila Šebestová 
10. Dušan Kubička, člen                              Dušan Kubička 

    11. Mgr. Katarína Tomášová,člen                 Mgr. Katarína Tomášová 
 

Rodičovské združenie Pri ZUŠ v Martine : predseda Ing. Vladimír Zjavka  
Odborový zväz pri ZUŠ V Martine : predseda Mgr. Darja Čerpáková  
 
  Vedúci predmetových komisií : 
 
 PK - výtvarný odbor     Mgr. Anna Babušiaková 
 PK - vanečný 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        PaedDr.Otília Moravčíková 
 PK – keyboard.odd.        Mgr.art. Pavol Zápotočný 
 
Vedúci  jednotlivých PK pracujú  ako poradný orgán v umeleckej rade školy 
 
 
 
 



Organizácia šk. roku 2011/2012 
 
Počet  žiakov : 1 194( 40-01),  1337 (24-01) 

Hudobný odbor : 478 
Výtvarný odbor: 562  
Tanečný odbor:  258 
Literárno-dramatický odbor:  39 
Rozšírené vyučovanie, súbory, komorná hra  : 65 
Počet zamestnancov :  39 / prepoč.34,83 
Pedagogických :  
Prevádzkových : 5/ prepoč. 4,84 
Odbornosť : 100 % 

 
Osobnostný rast pedagogických zamestnancov, kontinuálne vzdelávanie, lektorská, 
metodická, odborná práca a organizátorská práca. 
 
 
     V ZUŠ Martin sa aj v tomto šk. roku 2011/2012 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 magisterské - Žilinská univerzita - katedra hudobnej výchovy a Lucia 
Hajdučeková magisterské 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. 
 
 
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 2011/2012. 
    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 Predmetových komisií, 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. 
 
 
 
 
          



II. Analýza plnenia strategického cieľa a Koncepcie rozvoja školy, 
 

Plnenie  hlavných úloh ZUŠ Martin v šk. roku 2011/2012. 
  
ZUŠ Martin  v školskom roku 2011/2012 je školou : 
 - plne organizovanou so 4 odbormi (hudobný, výtvarný, tanečný a liter. -dramatický)     
  s počtom  1 194 žiakov s prepočítaným počtom pedagógov 34,02 a nepedagogických 4,84 
zamestnancov 
- s klasickou všeobecne  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 
 
Hlavným cieľom umeleckého školstvo je výchova umením (formovanie osobnosti), k umeniu 
(rozvoj schopností tvoriť) a pre umenie ( príprava na profesionálnu umeleckú činnosť). 
          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  meradlom 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  2011/2012 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, Predmetové komisie, Pedagogická 
rada školy, Rada školy,  Umelecká rada školy  a Rodičovské združenie. 
b) Formami spolupráce: dohodami, zmluvami / MsÚ, SKD, Odborový zväz, Turčianska  
    galéria, SNM, Múzeum Andreja Kmeťa, Turčianske kultúrne centrum, Literárne múzeum   
   Matice slovenskej, DK – Strojár, Turčianska knižnica, Osvetové centrum, Múzeum    
  Slovenskej dediny –Jahodnícke háje ... / 
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, projektmi, 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 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, kolegialite, 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. Zorganizovali a zúčastňovali a reprezentovali na okresných,  krajských,             
celoslovenských a medzinárodných súťažiach a výstav   
     XVIII. ročník klavírnej regionálnej súťažnej prehliadky ZUŠ  Žilinského kraja 
 
  5. Organizačne sme pripravili a zrealizovali navrhnuté jednotlivé projekty: 
      Hudobno - tanečné matiné - Otvárací koncert pri príležitosti 90.výročia školy- ŠKD 
      Workshopy pre bicie nástroje - SNM 
      Čierna pani - rozprávka pre ZŠ, SŠ -  priestoroch ŠKD 
      Koncert mladých talentov – TG 
      Koncert Martinského spevokolu 
      Koncert slovenských autorov – Súznenie -TG 
      Tanečný deň – pre ZŠ , MŠ Kino Strojár  
      Veľkonočná čaša melódii - TG 
 
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. 
 

6. Riaditeľstvo školy (ďalej RŠ) vytváralo podmienky pre ďalšie vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov školy v zmysle Kontinuálneho plánu vzdelávania 
pedagógov školy, 3  pedagógovia Tomáš Brtko Dist. art., Anna Pónyová DiS.art.  
Mgr. Kamila Šimonová úspešne ukončili adaptačné vzdelávanie . 
Dagmar Gardlíková  skončila magisterské štúdium - Žilinská univerzita - katedra 
hudobnej výchovy a Lucia Hajdučeková magisterské štúdium – Univerzita J. 
Komenského Praha ,  
Marta Žiačiková – UMB Banská Bystrica- hudobné umenie/etická výchova- pokračuje  
Pedagógovia  E. Mankovecká, E.Vachová a S. Langová sa zúčastnili kontinuálneho 
vzdelávania 
 

7. RŠ dbalo o materiálne zabezpečenie prevádzky školy, údržbu , opravy a vytváralo 
podmienky materiálneho zázemia so zriaďovateľom mesta Martin, RZ, sponzormi. 

 
 
 



Analýza výchovno‐ vzdelávacích výsledkov ZUŠ v škol. roku 2011/2012     
                   

 
Informatívna  správa  o  organizácii  školského roku 2012 / 2013 ‐návrh   
               
                   

                   

Odbor 
prípravné 
štúdium  I. stupeň 

II.stupeň 
+RV  ŠPD    spolu 

                             

Hudobný  odbor  26     395  35+7    40          503 

                             
Tanečný  odbor  18              130  5  0          153 

                             
Výtvarný  odbor  90     390  26  34          540 

                             

Liter. ‐ dramatický odbor       29  6  0                  35 

                   

                SPOLU  1231 

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  39,55   

 
                           

2011/ 2012‐
07‐12                 prospech  zamešk. hodiny  stav 
ODBOR  PŠ  I. st.  II. st.  RV  ŠPD  1  2  3  neklasifik.  ospr.  neospr.  žiakov 
HUDOBNÝ  25  309   36  5  39  253  155  6          1  851    414 

VÝTVARNÝ  106  341  26  13  40  417  109  0  0  1246    526 

TANEČNÝ  18  102  3  60  0  105  78  0  0  213    183 

LITERÁRNO ‐                         

DRAMATICKÝ  3  20  7  0  0  26  4    0  140    30 

SPOLU  152  772  72  78  79  801  346  6  1  2809    1153 



  
Aktivity, exkurzie, výstavy, projekty , vystúpenia žiakov : 

výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno - dramatický odbor. 
Školský rok 2011/2012 

 
 

1. Záhradná slávnosť – vernisáž ŠPD VO Vrútky     Mgr.E.Bebčáková 
2. Maliarske sympózium Špania dolina.     Mgr.E.Bebčáková 
3. Krajinársky kurz  ŠPD VO Turč.Štiavnička.     -//- 
4. Vernisáž výstavy študentky ŠPD VO  prof.MUDr. J.Buchancovej : Slovensko – rodný môj  
    kraj – Rajec .        Mgr.E.Bebčáková 
5. Kreatívny tanec pre učiteľov TO – Bratislava   E.Mankovecká, E.Vachová 
6. Maľujme spolu – Deň otvorených dverí-Deň autizmu, tvorivé dielne pre deti postihnuté  
    autizmom a žiakov ZUŠ spojené s výstavou v priestoroch ZUŠ.          uč. VO + p.Šufliarska 
7. Odkaz sv.Martina – patróna mesta Martin – výtvarná súťaž pre ZŠ – dobrovoľníctvo 
    Práca v porote                Mgr.E.Fízelová, Mgr.art.D.Palenčík 
    Moderovanie akcie žiakmi LDO - Dzimko, Khuebachová 
8. Vianočný výtvarný salón – Biznis centrum – vernisáž výstavy ŠPD VO.  Mgr.E.Bebčáková 
9. Zimná výstava žiakov výtvarného odboru v priestoroch ZUŠ .          uč. VO 
10. Domov soc.služieb Martin-Ľadoveň , výstava prác žiakov výtv.odboru.     Mgr.Ľ.Sidorová 
11. Od Mikuláša do Troch kráľov-vernisáž výstavy žiakov ŠPD v penzióne Čierna pani –  
                                                                                                                 PaedDr.M.Kapráliková 
12. Tanečný workshop- Bratislava–kreatívny tanec pre 3-4.ročník    pp.Mankovecká,Vachová 
13. Výstava prác žiakov výtv.odboru v Kultúrnej sale Kriváň-Vrútky            uč.VO 
14. Borkini žiaci – výstava  prác žiakov p.uč.Výrostkovej-Opršalovej na pamiatku k prvému  
      výročiu úmrtia.                                            všetci pedag.výtv.odboru 
15. Hudobno-tanečné matiné v SKD Martin–ND,vystúpenie žiakov TO a LDO(moderovanie  

Mgr.Kuková,Mankovecká 
16. Účinkovanie žiakov TO na plese pre KDH.             p.Mankovecká 
17. Premiéra rozprávky Čierna pani SKD Martin-Štúdio-LDO    Mgr.Kuková 
18. Európa v škole –výtv.súťaž CVČ – práca v porote                 Mgr.Babušiaková,Haratíková 
19. Výtvarné alternatívy Pov.Bystrica-seminár pre učiteľov VO       Mgr.Haratíková,Sidorová 
20. Rainbow-Zánka Maďarsko-medzin.výtvarná súťaž.     uč.VO 
21. Mandala FOR the World – celonárodná výtvarná súťaž.             Mgr.A.Babušiaková 
22. Tanečný deň kino Strojár  vystúpenie žiakov TO 130 účinkujúci pp.Mankovecká,Vachová 
23. DSS – Martin – projekt o Troch grošoch.                             Mgr.N.Haratíková 
24. Hasičská nedeľa organizovaná hasičským zborom Priekopa (maľovanie na tvár ) 
                                                                                                              Mgr.Haratíková,Sidorová 
25. Výstava prác výtvarného odboru na MŠ – Lienka                         Mgr.Haratíková,Sidorová 
26. Exkurzia výtv.odboru Bratislava na VŠVU.                                     uč.VO 
27. Bienále fantázie – slávnostné otvorenie medzin.výstavy –vystúpenie TO a speváckeho  
     zboru Svetluška.                                                        PaedDr.O.Moravčíková,E.Mankovecká 
28. Exkurzia HO a LDO v SND balet Malý princ. 
29. Maľované sny-vernisáž výstavy ŠPD Turč.knižnica.   Mgr.Bebčáková 
      Kultúrny program – pp.Brtko, Hanuliak 
30. Dni mesta Martin vystúpenie TO- Kamenné námestie .   p. E.Mankovecká 
31. Exkurzia TO v SND balet Malý princ Bratislava.  E.Mankovecká,E.Vachová 
32. Grafika medzi knihami – výstava prác žiakov VO v Turč.knižnici Martin          
                                                                     Mgr.Haratíková,PhDr.Klimek,Mgr.A.Babušiaková 



33. Výstava ŠPD VO v Turč.knižnici.     PaedDr.Kapráliková 
34. Absolventská výstava žiakov VO v priestoroch ZUŠ .    uč.VO 
 
35. Autorské výstavy študentov ŠPD v Turčianskej knižnici 
     Anna Finková, Hana Halasová, Zora Mintálová,Stanislav Šneberk Mgr.E.Bebčáková 
36. Cyklus výstav v rehabilitačnom centre MUDr.Múčkovej študentov ŠPD 
      Dana Tomková, Stanislav Šneberk, Lucia Mertlová   Mgr.E.Bebčáková 
37. Kvet Podhradia-výstava študentov ŠPD Podhradie   Mgr.E.Bebčáková 
 
 
 
 
Výtvarné , tanečné súťaže v školskom roku 2011/2012   a výsledky 

výtvarných  súťaží. 
 
 

1. Toruň 2011 Poľsko- Medzinárodná výtvarná súťaž 
Diplom : Mgr.A.Babušiaková, Mgr.N.Haratíková,PhDr.P.Klimek,Mgr.art.D.Palenčík 
Diplom : Anton Krilek – ped.Mgr.A.Babušiaková 

      Andrej Polonec – pedag.Mgr.N.Haratíková 
      Marek Bartonek -, Daniel Čulý , Lukáš Hagara, Ema Roubalová,Vladimír    
                            Skuhra - ped.PhDr.P.Klimek 
       Matej Valocký - Mgr.art.D.Palenčík 
 

2. Nitrianska Lutna – celoslovenské kolo výtv. súťaže  
CENA: Paulína Tomečková, Natália Siekelová, Karolína Šebestová   
              ped.Mgr.A.Haratíková 
CENA : Zuzana Šelmeková – ped.PaedDr.M.Kapráliková 
 

3. Vesmír očami detí – okresné kolo výtv.súťaže  
CENA  s postupom do celoslovenského kola : Jasmína Adame -              
                                                                              ped.Mgr.N.Haratíková 
Tamara Lišková, Tibor Valko, Patrik Štípala-ped.PaedDr.M.Kapráliková 
Kamila Vilma Sedláčková, Lea Balejová, Alžbeta Krajčová, Darina Kohútová-
ped.Mgr. Erika Fízelová 
 

4. Európa v škole : regionálne kolo výtvarnej súťaže 
CENA : Nina Reišteterová, Alexandra Žigová, Terézia Matušková, Júlia Briššová-   
               ped.Mgr.N.Haratíková 
 

5. Bienále fantázie – medzinárodná výtvarná súťaž 
HLAVNÁ CENA BF  : Veronika Olíková, Zuzana Miklušová, Monika Zjavková, 
Karolína Olíková, Júlia Briššová, Kristína Rábeková- Svetelný dialog-kolektívna 
práca-ped.Mgr.N.Haratíková 
HLAVNÁ CENA BF : Viktória Remiarová, Dominika Bežáková, Romana Meľová, 
David Rosenberg- Rozhovor medzi svetlami-kolektívna práca – ped. Mgr.  
N.Haratíková 
HLAVNÁ CENA BF : Zoja Lapšanská, Agáta Grolmusová- ped. Mgr,art.D.Palenčík 



HLAVNÁ CENA BF : Juraj Roštár, Peter Hýbela, Lukáš Kováčik, Jakub Galmiš, 
Ester Malachovsjá – ped. PhDr.P.Klimek 
HLAVNÁ CENA BF :Anna Longauerová, Zuzana Kotuličová, Martina Tatarková –  
Kynetický object – kolektívna práca – Peter Klaudíny 
HLAVNÁ CENA BF : Michaela Kecerová, Lucia Mazúrová ped. Mgr. E.Fízelová 
 

6. Malé grafické formy Vrútky – celoslovenská výtvarná súťaž 
CENA : Henrieta Smolková- ped. Mgr.A.Babušiaková 
CENA : Sofia Mullerová , Naďa Bukovinská, Viktória Remiarová-
ped.Mgr.N.Haratíková 
CENA : Lucia Kuhajdíková – ped. Mgr.Ľ.Sidorová 
 

7. Bienále detskej výtvarne tvorby v Galante – GABI 2011 
HLAVNÁ CENA : Tomáš Marček – ped. Mgr.A.Babušiaková 
HLAVNÁ CENA : Šimon Kríž – ped. PaedDr.M.Kapráliková 
ČU – Matúš Ján Capko, Jakub Oravec- ped.PhDr.P.Klimek 
 

8. Bohúňova paleta 2011 Dolný Kubín - celoslovenská výtvarná súťaž  
Zlaté pásmo : Matúš Bojnický – ped. Mgr.art.D.Palenčík 
Strieborné pásmo : Miroslav Konderla – ped.Mgr.A.Babušiaková 
Strieborné pásmo : Kamil Mužila – ped. Mgr.art.D.Palenčík 
Bronzové pásmo :   Matej Perinaj, Jessica Kolčáková – ped. Mgr.A.Babušiaková 
                                 Adam Lepieš – Mgr.N.Haratíková 
            Andrej Polonec, Katarína Štefániková – ped. Mgr.art.D.Palenčík 
            Barbora Havelková – PaedDr.M.Kapráliková 
Čestné uznania :   Eva Oľhová, Jessica Kolčáková, Mária Adamčáková-  
                                                                                               Mgr.A.Babušiaková 
          Maximilián Uhrín – ped. Mgr.N.Haratíková 
          Sofia Kamenská – ped.PaedDr.M.Kapráliková 
                               Oliver Kuniak, Jozef Ďuriš  
 

9. Festival moderného tanca  Bojnice  
2.miesto : Malé choreografie : Keď je nám super – ped. E.Vachová 
ČU : za kostýmy : E.Vachová, E.Mankovecká  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AKTIVITY   HUDOBNÉHO  ODBORU v škol. roku  2011 / 2012                    

14. 09.  Vystúpenie gitaristov v Slovenskej Národnej knižnici     Gardlíková  
21. 09.  Dni mesta Vrútky – Záhradná vernisáž         Cigániková, Gloneková 
22. 09.  Umelecký program na vernisáži v Turčianskej Galérii                 Tomka, Hýbela 
30. 09.  Deň nenásilia – Martinský spevokol               Moravčíková 
14. 10.  Mesiac úcty k starším – Mestský úrad v Martine            Tomka, Hýbela 
20. 10.  Akadémia k 60. výročiu strednej  priemyselnej školy   Moravčíková, Šimonová 
20. 10.  Umelecký program – plenárna schôdza Rodičovského združenia            Hýbela 
21. 10.  Vernisáž v Turčianskej knižnici – foto  Karola  Plicku                      Gardlíková 
21. 10.  Koncert jubilantom – v Turčianskom Jasene           Rojková 
24. 10.  Interný koncert                                              Zápotočný, Langová 
26. 10.  Vernisáž v Turčianskej knižnici                               Gardlíková 
10. 11.  Konferencia pľúcnej kliniky LF – umelecký program       Moravčíková, Hýbela 
11. 11.  Udeľovanie cien mesta Martin – umelecký program           Hýbela 
14. 11.  Koncert gitarového pedagóga z konzervatória – E. Soviarovej                 Lepieš 
16. 11.  Medzinárodná  gitarová súťaž v Prievidzi                   Gardlíková 
19. 11.  Umelecký program v Strečne            Hanuliak 
21. 11.  Keyboardový  koncert žiakov ZUŠ             Haverla 
24. 11.  Celoslovenská súťaž dychových nástrojov v Nižnej                    Tomka, Hýbela 
24. 11.  Imatrikulácie Univerzity III. veku – umelecký program                Kočalková 
24. 11.  Koncert žiakov speváckych tried                     Dírerová, Moravčíková, Pónyová 
28. 11.  Interný  koncert                                        Zápotočný, Vasiljevová 
30. 11.  Workshop bicích nástrojov – Pavel  Valdman                                           Frátrik 
01. 12.  Prehrávky na Vianočný koncert                     Zápotočný 
02. 12.  Vernisáž v Beňuškovom dome – umelecký program     Gardlíková 
05. 12.  Detský klavírny festival v Ružomberku                  Kočalková 
09. 12.  Sústredenie detského speváckeho zboru Svetluška             Moravčíková 
09. 12.  Vianočná besiedka v Turčianskom Jasene                                            Rojková 
09. 12.  Vianočný program pre Ligu proti rakovine        Zápotočný 
10. 12.  Koncert Martinského spevokolu v Národnom múzeu  Moravčíková 
10. 12.  Mikulášsky program pre Dražkovce, Horný Kalník       Čerpáková 
12. 12.  Vianočný koncert v Turčianskej galérii                   Zápotočný 
15. 12.  Adventné podujatie pre OZ  Ruslana          Cigániková, Gloneková 
15. 12.  Vianočná besiedka            Kočalková 
16. 12.  Vianočná besiedka                                             Šutáková 
19. 12.  Vianočná besiedka              Langová 
20. 12.  Vianočná besiedka                                            Sarnovská 
26. 12.  Koncert Martinského spevokolu v Strečne    Moravčíková 
20. 01.  Novoročná besiedka žiakov gitarovej triedy       Gardlíková 
24. 01.  Hudobno – tanečné matiné v Národnom dome            Zápotočný 
25. 01.  Vernisáž poslucháčov ŠPD v Kriváni – umelecký program       Sarnovská 
06. 02.  Výstava výtvarných prác Barbory Výrostkovej v ZUŠ      Moravčíková, Tomka 
08. 02.  Vystúpenie Ľudovej hudby v predstavení Čierna pani       Sarnovská 
16. 02.  Vernisáž v Beňuškovom dome – umelecký program     Gardlíková 
17. 02.  Umelecký program v Strečne - otvorenie ZŠ            Hanuliak 
20. 02.  Vernisáž v Turčianskej knižnici                               Gardlíková 
20. 02.  Interný koncert                             Zápotočný, Haverla 



24. 02.  Uvítanie nových občanov v Turčianskom Jasene                  Rojková 
27. 02.  Interný koncert                         Zápotočný, Lepiešová 
01. 03.  Klavírne skúšky ISCED – 4. ročník, prvá časť         Zápotočný, Kočalková 
01. 03.  Vesmír očami detí v Turčianskej knižnici - umelecký program         Gardlíková 
08. 03.  Umelecký program na vernisáži v Turčianskej Galérii                        Gardlíková 
08. 03.  Umelecké vystúpenie k Dňu žien          Cigániková, Gloneková 
16. 03.  Klavírne prehrávky na regionálnu súťaž        Kočalková 
19. 03.  Interný koncert                           Zápotočný, Langová 
22. 03.  18. ročník klavírnej regionálnej prehliadky        Zápotočný   
23. 03.  Prehrávky na verejný koncert do Turčianskej Galérie    Zápotočný, Umel. Rada 
23. 03.  Regionálna spevácka prehliadka v Prievidzi    Moravčíková  
27. 03.  Regionálna spevácka prehliadka v Kysuckom N.  Meste  Moravčíková   
30. 03.  Koncert ku Dňu učiteľov – hotel Victória       Zápotočný, Moravčíková 
01. 04.  Koncert žiakov speváckej a klavírnej triedy v TG          Cigániková, Gloneková 
04. 04.  Medzinárodná súťaž v hre na keyboarde – Považská Bystrica                  Hýbela 
12. 04.  Vernisáž na Hostihore – umelecký program                     Gardlíková 
14. 04.  Účasť v porote – spevácka súťaž Zlatá gulôčka       Čerpáková 
17. 04.  Spevácka súťaž vo Zvolene       Moravčíková  
09. 04.  Prijímacie pohovory           Zápotočný 
27. 04.  Detský hudobný festival v hre na klavíri – B. Bystrica      Kočalková, Šutáková 
                   Čerpáková  
30. 04.  Absolventský zájazd do SND v Bratislave        Lepiešová 
02. 05.  Spevácka súťažná prehliadka vo Vrútkach              Moravčíková 
10. 05.  Medzinárodná interpretačná súťaž „ Rajecká hudobná jar “                Kočalková 
10. 05.  Koncert ku Dňu matiek v Turčianskom Jasene            Rojková 
11. 05.  Bienále fantázie – umelecký program       Moravčíková, Šimonová 
15. 05.  Porotca na speváckej súťaži Zlatý Slávik                   Čerpáková 
15. 05.  Umelecký program na plenárne rodič. združenie            Hýbela 
17. 05.  Vernisáž v Turčianskej galérii – umelecký program                    Šutáková 
20. 05.  Strečnianske  hody – umelecký program           Hanuliak 
21. 05.  Interný koncert              Zápotočný, Gloneková, Cigániková 
27. 05.  Vernisáž k 770. výročiu Sklabine – umelecký program         Rojková 
28. 05.  Absolventské skúšky z hlavného predmetu        Zápotočný 
29. 05.  Absolventské skúšky z hlavného predmetu        Zápotočný 
30. 05.  Absolventské skúšky z hlavného predmetu        Zápotočný 
31. 05.  Absolventské skúšky z hlavného predmetu        Zápotočný 
31. 05.  Klavírny a gitarový recitál v Turčianskej galérii          Šutáková,  Gardlíková 
31. 05.  Poetické pásmo v Turčianskej. Galérii – umelecký program           Tomka 
06. 06.  Klavírna besiedka v ZUŠ                        Langová  
06. 06.  Prehrávky na verejný koncert                     Zápotočný 
07. 06.  Vernisáž k 150. výročiu Matice Slovenskej - umelecký program     Kočalková 
08. 06.  Klavírna besiedka v Turčianskom Jasene           Rojková 
11. 06.  Absolventský koncert           Zápotočný, Rojková, Hanuliak 
12. 06.  Akordeónový koncert  spolu zo ZUŠ L. Árvaya –Žilina    Žiačiková, Sarnovská 
13. 06.  Hudobno – poetické pásmo „ Súznenie “ v Turčianskej galérii           Čerpáková 
14. 06.  Akordeónová besiedka v ZUŠ            Žiačiková 
14. 06.  Absolventská vernisáž – umelecký program              Moravčíková 
15. 06.  Gitarová besiedka v ZUŠ                     Gardlíková 
18. 06.  Záverečný koncert v ZUŠ   Zápotočný, Moravčíková, Pónyová 
21. 06.  Koncert Martinského spevokolu v Obchodnej akadémii            Moravčíková 



04. 07.  Vernisáž v Turčianskej knižnici                  Gardlíková 
                                     
Výsledky zo súťaží hudobného odboru v školskom roku 2011/12 
 
 
24. 11. Celoslovenská súťaž drevených dychových nástrojov v Nižnej 
 
 Šimon  Štermenský – účasť, I. kategória  pedagóg  Stanislav  Hýbela 
 Patrik  Halaj  – účasť , V. kategória       pedagóg  Ján Tomka 
                       korepetície  PaedDr. Galina  Lepiešová 
16. 11. Medzinárodná gitarová súťaž  v  Prievidzi 
 Martin  Gazdag     – zlaté  pásmo, V. kategória        pedagóg Mgr. Dagmar Gardlíková 
 Nikola  Koželuhová – zlaté pásmo,   VI. kategória  pedagóg Mgr. Dagmar Gardlíková 
 Martin  Gazdag  – laureát  súťaže 
 
05. 12. Detský klavírny festival v Ružomberku „  na tému Mozart “ 
 Pavol Bohdan Zápotočný – cena za interpretáciu Mozartovho diela 
         pedagóg   Karla  Kočalková 
22. 03. Regionálna klavírna prehliadka – ZUŠ Martin, 18. Ročník 
 
 Pavol  Bohdan  Zápotočný – 1. miesto, II. kategória pedagóg   Karla Kočalková 
 Simona  Jonisová            – č. uznanie, III. kategória  pedagóg   Mgr. Alena  Gloneková 
 Michal  Dobrota              – 1. miesto, IV. kategória   pedagóg   Mgr. Alena  Gloneková 
 Zora  Šišmišová      – 1. miesto, V. kategória pedagóg   Mgr. Eva Šutáková 
 Pavlína  Vaňková      –     účasť, VI. kategória      pedagóg   Mgr. Darja  Čerpáková 
 Marta  Barabášová – čest. uznanie, VI. kategória   pedagóg    Mgr. Darja Čerpáková 
 Ivana  Borošová      - 3. miesto,  III. kategória  pedagóg    Mgr. Silvia  Langová 
23. 03. Regionálna spevácka  súťaž „ Stančekova Prievidza “ 
 
 Terézia Roobová  – 3. miesto v I. kat.       pedagóg  PaedDr. Otília  Moravčíková 
 Alena  Kubalová  –     čestné uznanie pedagóg  PaedDr. Otília  Moravčíková
                        klavírny sprievod: Mgr. Kamila  Šimonová 
27. 03. Regionálna spevácka  súťaž „ Vokálna jar “ v Kysuckom Novom Meste 
 
 Alexandra  Špiriaková  – bronzové pásmo, III. kat.  pedagóg  PaedDr. O. Moravčíková 
 Terézia  Roobová   – zlaté pásmo, I. kat.       pedag.  PaedDr. Otília  Moravčíková 
            Veronika  Lackovičová – bronzové pásmo, II. kat.   pedagóg  PaedDr. O. Moravčíková 
 Júlia  Dírerová  – strieborné pásmo, I. kat.     pedagóg  PaedDr. O. Moravčíková  
                            klavírny sprievod: Mgr. Kamila  Šimonová 
04. 04. Medzinárodná  súťaž  v hre na keyboarde v Považskej Bystrici 
 Marek  Považan        – strieborné  pásmo, V. kategória       pedagóg   Stanislav  Hýbela  
 
17. 04. Spevácka  súťaž  „ Ping Song “ vo Zvolene 
 
 Alexandra  Špiriaková  – strieborné pásmo,  pedagóg  PaedDr. O. Moravčíková 
 Terézia  Roobová   – strieborné pásmo,  pedagóg  PaedDr. O.  Moravčíková 
            Veronika  Lackovičová – strieborné pásmo, pedagóg  PaedDr. O. Moravčíková 
 Miriam Bátoryová   – strieborné pásmo,  pedagóg  PaedDr. O. Moravčíková  
 Alena  Kubalová          – strieborné pásmo,   pedagóg  PaedDr. O. Moravčíková 
                                       klavírny sprievod: Mgr. Kamila  Šimonová 



 
27. 04. Detský hudobný festival v hre na klavíri  v Banskej Bystrici  
 
 Marta  Barabášová – strieborné  pásmo, IV. kategória  pedagóg Mgr. DarjaČerpáková 
 Zora  Šišmišová – bronzové   pásmo,  II. kategória    pedagóg  Mgr. Eva  Šutáková 
 Pavol Bohdan Zápotočný – strieborné pásmo v I. kat., cena pre najmladšieho účastníka 
             pedagóg        Karla  Kočalková 
10. 05. Medzinárodná  interpretačná súťaž „ Rajecká hudobná jar “ 
 
 Pavol Bohdan Zápotočný –  1. miesto v I. kategórii, cena za najlepšiu interpretáci diela   
     slovenského skladateľa        pedagóg   Karla  Kočalková 
 
 
Sumár  aktivít  hudobného odboru  2011 / 2012 

koncerty:        
   6  interných       ZUŠ Martin  
   Absolventský koncert žiakov školy   ZUŠ Martin 
   Záverečný koncert      ZUŠ Martin  
   Koncert slovenských a českých  autorov SÚZNENIE Turč. galéria  
   keyboardový koncert     ZUŠ Martin  
   1 workshop v hre na bicie nástroje    Bar Museum 
   Hudobno – tanečné matiné               Národný dom 
Triedne besiedky: počet  11 
 
návštevy koncertov:  balet Malý princ – SND Bratislava 
Ocenenie Pavla Bohdana Zápotočného  Mestom Martin  
 
Vystúpenia:             pre Turčiansku knižnicu  
   pre Slov. národné múzeum 
   pre Slovenskú Národnú knižnicu 
   pre Maticu slovenskú 
   pre Mesto Martin ( koncert ku Dňu učiteľov – hotel Victoria ) 
   pre Obchodnú akadémiu – pedagógovia, žiaci  ZUŠ 
   pre Ligu proti rakovine 
   pre mesto Vrútky 
   pre obce – Turč. Jaseno, Dražkovce, Horný Kalník, Strečno,Sklabiňa 
   programy pre vernisáže a veľa ďalších  aktivít 
 

celkom  96  umeleckých aktivít  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prijatí žiaci v šk. roku 2011/2012 
na školy umeleckého zamerania – konzervatóriá, ŠÚV, VŠ ... 

 
Meno žiaka :   Škola :                    Pedagóg :  

 
1. Matúš Šťastniak  AMU – B.Bystrica                     Mgr.V.Kuková 

2. Anna Longauerová  TU-Košice,arachitektúra                          P.Klaudíny 

3. Martina Tatarková  SSUŠ Martin,graf a priest.dizajn Mgr.Sidorová,Klaudíny 

4. Mária Kapráliková  Nitra-záhradná architektúra                P.Klaudíny 

5. Jakub Gallo   SŠUP –Ružomberok                P.Klaudíny 

6. Matej Čička   TU-Košice,dizajn                 P.Klaudíny 

7. Matej Zavoďan  Akad.umení,B.Bystrica,sochárstvo               P.Klaudíny 

8. Adam Turzo   Univerzita T.Baťu,Zlín.sklo a architektúra   P.Klaudíny    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Analýza finančného a hmotného zabezpečenia výchovno- vzdelávacej  
       činnosti za  šk.rok 2011/2012. 
 

 
         Základná umelecká škola je zaradená do originálnych kompetencií financovania ,  je 
dotovaná z podielových daní , ktoré prerozdeľuje náš zriaďovateľ mesto. Na rok 2011 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            
416 532 €, z toho vlastné zdroje – 88 984 € a zo štátneho  rozpočtu 1760 € spolu  507 276 €.  
Oproti roku 2010  je to výrazný pokles v rozpočte o 142 010 € menej.  Na vykrytie mzdových 
nákladov sa museli použiť   preklasifikované kapitálové financie, ktoré mali smerovať na 
zateplenie budovy.                                                                                                                               
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  a bežný chod školy.                       

     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, výučbu 
tanečného a dramatického odboru .                        
 
  
 
   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 predmetových komisií, plnenie Plánu práce, vnútorného poriadku, 
triednej dokumentácie... 
Klady a nedostatky školského roka 2011/12. 
Za pozitívne: 
    ZUŠ v Martine naďalej zachováva  kvalitno-vzdelávací proces, čo sa odzrkadľuje vo 
výsledkoch a oceneniach na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Kvalitne 
reprezentuje naše mesto doma i v zahraničí. 
Podieľa sa na tom:  

- dobrá súdržnosť kolektívu, pracovná atmosféra 
- výstupy na verejnosti s priaznivým ohlasom (koncerty, projekty, súťaže, vernisáže) 
- vynikajúca spolupráca medzi odbormi, vzájomná pomoc a ochota pri realizácií 

jednotlivých projektov 
 
 



Za negatíva: 
- slabé materiálne zabezpečenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie je 

možné zabezpečiť opravy hudobných nástrojov, ladenie a generálne opravy starších 
nástrojov, nákup pomôcok pre dodržanie osnov ( modelovanie, grafika...) 

- nespokojnosť pedagógov s finančným ohodnotením za náročné odvedené projekty 
a výsledky za výchovno-vzdelávací proces( ocenenia na medzinárodných 
a celoslovenských súťažiach, veľký počet aktivít pre rôzne inštitúcie, verejnosť...  

- hrozí tu strata  a motivácia  pre učiteľa  robiť nad rámec povinností 
0čakávania:  
- dobrá spolupráca a podpora od zriaďovateľa 
- nepodceňovanie a riešenie koeficientu náročnosti v skupinovom vyučovaní naším 
zriaďovateľom( menší ako v školskom klube detí). Odzrkadľuje sa to na kvalite  vo 
vyučovacom procese pri materiálnom zabezpečení a dodržaní osnov. 
 
Záver.  
  
        Chcem vyjadriť poďakovanie  všetkým tým ľuďom, ktorí nás podporili a nie je im 
ľahostajný osud našej školy a vzdelávanie detí  nášho mesta. V školskom roku 2011/12  naša 
škola oslavuje 90. výročie založenia. Základná umelecká škola  na Ul. 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.   
      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.  Tak bolo možné 
predložiť a 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 , zástupcom školy , Rade 
školy, Rodičovskému združeniu a nášmu zriaďovateľovi, poslancom,  oddeleniu školstva 
a kultúry a športu a samozrejme rodičom, ktorí nám zverili svoje deti na vzdelávania na našej 
škole a pomáhajú nám v tejto ťažkej situácií. 
 
 
 
 
 
 



 
VI. Závery, podnety, odporúčania pre školský rok 2012/2013 

 
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 ŠkVp,  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 vzdelávanie            
                                                                                     
Zodpovední . ved. PK 
 
 
 
 
Schválené uznesením PR 
 
 
 
 
 

 
 


