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Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení.
2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcie školy na roky 2006-2011.
4. Plánu práce školy ZUŠ Ferka Špániho, Ţilina na školský rok 2008/2009.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Ferka Špániho, Ţilina.

-1Pozn.:
Štruktúra a obsah nasledujúcej správy sú určené Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.9/2006
Z.z. zo 16. decembra 2005.
a) Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy:Základná umelecká škola Ferka Špániho, Ţilina (od 26.6.2007).
Adresa: Martinská 19, 01008 Ţilina.
Telefón: 041/5655667, 5002667 mobil: 0915844499, fax: 041/5002666
Internetová adresa školy: www.zusmartinska-za.sk
Elektronická adresa školy:zusmartinska@stonline.sk
5. Zriaďovateľ školy: Mestský úrad Ţilina, Námestie obetí komunizmu 1,
PSČ: 01131
6. Vedúci zamestnanci školy:
Mgr. Štefan Bohunický-riaditeľ
Mgr. Dagmar Wróbelová-zástupkyňa riaditeľa
Anna Vajdová-zástupkyňa riaditeľa
7. Členovia rady školy:
Peter Ladovský- predseda- za učiteľov ZUŠ Ferka Špániho
Mgr. Anton Šulík-za poslancov MÚ
MUDr. Štefan Zelník-za poslancov MÚ
Roman Budke-za poslancov MÚ
Bibíána Figurová-za Konzervatórium Ţilina
Mgr. Janka Necpalová-za rodičov
Janka Fukanová-za rodičov
Ingrid Ondrišková-za rodičov
Ing. Jozef Gaţo-za rodičov
Radoslav Jurčo-za učiteľov ZUŠ Ferka Špániho
Anna Hodoňová-za hospodárskych pracovníkov ZUŠ Ferka Špániho
1.
2.
3.
4.

Členovia umeleckej rady školy:
Mgr. Štefan Bohunický
Mgr. Dagmar Wróbelová
Anna Vajdová
Radoslav Jurčo-PK gitara, husle
Mgr. Eva Chovancová-PK hudobná náuka
Mgr. art Jana Huljaková-PK výtvarný odbor
Mgr. art. Zuzana Romančíková-PK tanečný odbor
Jarmila Ladovská-PK klavír
Mária Beloridová-PK spev
Mgr. art Mária Janičíková-PK literárno-dramatický odbor
Anna Haviarová-vedúca pobočky v ZŠ Námestie mladosti, Ţilina
Tatiana Ţarnayová-vedúca pobočky v ZŠ Trnové
Peter Ladovský- PK dychové nástroje , bicie a akordeón
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Hudobný odbor(HO):428, výtvarný odbor(VO): 245, tanečný odbor(TO):80,
literárno-dramatický odbor(LDO): 48, štúdium pre dospelých(ŠPD):20 žiakov.
c) Počet ţiakov zapísaných do 1. ročníka: 149
d) Úspešnosť ţiakov na prijímacích skúškach:
Základné umelecké školy dávajú ţiakom základy umeleckej a estetickej
výchovy, no plnia aj nemenej dôleţitú úlohu, akou je výchova budúcich pestovateľov
záujmovej umeleckej činnosti a budúcich divákov divadelných, či tanečných
predstavení, poslucháčov koncertov, alebo návštevníkov galérií.
Vzhľadom k tomu, ţe prestíţ umeleckých aj pedagogických povolaní v ostatných
rokoch prudko poklesla, z roka na rok sa hlási čoraz menej ţiakov na stredné, alebo
vysoké umelecké , či pedagogické školy. Je to škoda, lebo mnoho výrazných
umeleckých talentov radšej študuje ekonomiku, právo, alebo iné spoločensky
atraktívnejšie štúdijné odbory. Z tých ţiakov, ktorí sa na vyššie školy hlásili boli všetci
prijatí, čím sme dosiahli 100%-tnú úspešnosť. Dvaja ţiaci , 8-ročný Martin Chudada a
študentka gymnázia Katarína Brunová boli prijatí na Konzervatórium Ţilina na
štúdium klavíra ako mimoriadni ţiaci a ţiačka Zuzana Vavríková bola prijatá na
Strednú pedagogickú školu do Turčianskych Teplíc.
e) Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania za II. polrok:
Počet ţiakov spolu: 801
Z nich PŠ:
94
I.
st.
665
II.
st.
24
ŠPD:
18
Absolventi: 23
Klasifikácia:
Spolu:

Vyznamenaní: Prospeli: Neprospeli: Neklasifikovaní:
560

103

1

1

Počet vymeškaných hodín:
Celkom: 2 295

Priemer na ţiaka: 2,86

f) Zoznam študijných odborov a jednotlivých predmetov:
Hudobný odbor:
Hra na klavíri, akordeóne, husliach, gitare, zobcovej a priečnej flaute, saxofóne ,
keyboarde, bicích nástrojoch , spev , základy kompozície, zborový spev, cirkevná hudba,
základy hry v tanečnej kapele, základy hry v dţezovej kapele.
Výtvarný odbor:

-3Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, modelovanie, keramika, video a
animácia.
Tanečný odbor:
Klasický tanec, kreatívny tanec, ľudový tanec, tance iných národov, napr. írske tance,
ale i tance moderné ako sú: hip-hop, alebo disco-tance.
Literárno-dramatický odbor:
Dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore.
V ročníkoch 3.-6. pribúdajú : pantomíma, improvizácia, štruktúrovaná dráma a
slovesnosť.
Zoznam uplatňovaných učebných plánov:
Hudobný odbor:Pre prípravné štúdium, ďalej č.2,3,4,8,9,11,13,14,15,19,20,22
Výtvarný odbor: Pre prípravné štúdium-č.42, č. 43
Tanečný odbor: č.37,38,39
Literárno-dramatický odbor: č. 47,48
g) Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu ped. zamest. školy:
Počet zamestnancov spolu: 41
Z toho hospodárskych:
5
V HO:
28
Vo VO:
4
V TO:
2
V LDO:
2
Kvalifikačné predpoklady pedagogických pracovníkov:
Veľká väčšina pedagogických pracovníkov spĺňala kvalifikačné predpoklady.Z toho
7 pedagógov v hudobnom odbore, ktorí sú zároveň absolventmi konzervatórií - čo je
dostatočná kvalifikácia pre ZUŠ -malo absolvované aj vysoké školy vo svojich
odboroch . Vo VO zo štyroch kvalifikovaných vyučujúcich mali vysoké školy 3, z
dvoch pedagógov v LDO bol 1 bez kvalifikácie, ale profesionálne účinkoval ako
herec v Bábkovom divadle Ţilina. Z dvoch pedagogičiek v TO bola jedna bez
kvalifikácie.
h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy:
Pedagogička hry na gitare PaedDr. Katarína Šmehýlová pokračovala v doktorandskom
štúdiu na UMB v B. Bystrici. Učiteľka spevu p. Miriam Pilná začala študovať na
Ţilinskej univerzite.
i) Prezentácia školy na verejnosti:
Najprirodzenejším spôsobom prezentácie ZUŠ-iek je pravidelné predvádzanie
nadobudnutých vedomostí a zručností na verejnosti. Kaţdá škola má vlastný systém
koncertov, predstavení a výstav. Popritom pokrýva poţiadavky verejnosti na
vystúpenia a prezentácie v rámci kultúrnych podujatí regiónu.
Dôleţité sú aj výchovné koncerty a vystúpenia TO aj LDO pre ZŠ a MŠ.
HO , ktorý reprezentuje školu na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných
súťaţiach, uskutočnil tieţ 8 interných koncertov v priestoroch školy, podieľal sa na
úspešnom koncerte k storočnici Eugena Suchoňa, ktorý sa uskutočnil v Dome umenia
Fatra. V mesiacoch máj a jún sa uskutočnili 3 absolventské koncerty z toho jeden
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koncertov pre ZŠ zo sídliska Vlčince a 11 výchovných koncertov pre MŠ.
Vystúpenia na kultúrnych a spoločenských podujatiach regiónu sa konali podľa
spoločenskej objednávky:2-krát vystúpenia pre domovy dôchodcov, 1-krát sme
otvárali výstavu v Budatíne, 1-krát sme vystupovali na podujatí s názvom „Úcta
k starším“ v Zádubní. Naša škola je uţ pravidelne prizývaná na celomestské kultúrne
podujatia, akými sú napr. Staromestské slávnosti. Kapely p. učiteľov Ladovského a
Jurču účinkovali v októbri 2008 na podujatí Dni európskej mládeţe. Podľa potreby
účinkovali naši ţiaci i na pobočkách.
TO sa podieľal na spoločnom úspešnom koncerte víťazov v sále Konzervatória Ţilina
a ţiaci TO sa predstavili v samostatnom programe v Bábkovom divadle Ţilina na
záverečnom, zároveň absolventskom predstavení. Taktieţ účinkovali na pobočkách
a na výchovných koncertoch. Tanečná skupina „Change“ mala 2 samostatné
predstavenia pod názvom „ Dobrodruţná cesta okolo sveta“ v Mestskom divadle
Ţilina v novembri 2008.
VO usporiadal vianočnú, polročnú a koncoročnú výstavu-všetky v priestoroch školy.
LDO sa taktieţ zapájal do spoločných programov, alebo výchovných koncertov.
Jednotliví pedagógovia poriadali predstavenia a niekoľko ţiakov LDO
úspešne účinkovalo v tzv. improlige, čo znamená nácvik rečovej pohotovosti a
vynachádzavosti v slovnom prejave. Učiteľka LDO Mgr. art Mária Janičíková
pomáhala škole moderovaním školských podujatí.
Škola sa výrazným spôsobom prezentovala aj úspešným účinkovaním na
súťaţiach a následným zverejňovaním výsledkov v médiách. V ostatnom školskom
roku veľmi pekne reprezentovali školu ţiaci VO aj HO. Ţiaci a učitelia VO získali
veľa ocenení na celoslovenských aj medzinárodných súťaţiach.
Hudobný odbor bodoval-na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných
súťaţiach- v tradične úspešných disciplínach, v hre na klavíri, akordeóne, gitare,
v speve a v uplynulom roku prvý-krát na súťaţi kapiel populárnej hudby.
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
Naše úsilie o získanie financií na rekonštrukciu školy z Eurofondov nebolo úspešné.
MÚ Ţilina nás nedoporučil. V projektoch MŠ SR bola podmienka celotýţdennej
dochádzky ţiakov do školy, ktorú ţiaci ZUŠ nespĺňajú. Výzvy pre ZUŠ neboli
vyhlásené.
k) Výsledky inšpekčnej činnosti:
Na našej škole nebola doposiaľ vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou.
l) Priestorové a materiálno-technické podmienky:
V rámci priestorového a materiálno-technického zabezpečenia školy sa v uplynulom
školskom roku uskutočnilo: rekonštrukcia zborovne-odizolovanie podlahy a výmena
okien za plastové, zakúpil sa nový koberec. Okná sa vymenili aj v triede bicích
nástrojov. Urobila sa rekonštrukcia WC na poschodí pavilónu C. Zamurovali sa
zbytočné dvere v pavilóne B. Zakúpilo a namontovalo sa kvalitné osvetlenie na
chodbách, v koncertnej sále, v učebni HN, v učebni VO. Boli prevedené stavebné
práce a vymaľovanie koncertnej sály, vymenila sa tam podlaha . Boli zakúpené
a namontované závesy, záclone a garniţe do koncertnej sály. Boli zakúpené nové stoly
a stoličky do zborovne. Boli zakúpené aj pohodlné kreslá do tried pre učiteľov,

m)
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basové a gitarové kombo, CD-prehrávače, 4 počítače na vyučovanie VO-video
a animáciu, vaky pre akordeóny, metronóm, ladička pre gitary, klavírne stoličky,
počítač s tlačiarňou pre administratívnu pracovníčku. Cez prázdniny sa uskutočnila
oprava a zateplenie strechy nad zborovňou a učebňou bicích nástrojov a výmena
starých okien za plastové na celej škole. Všetko vyššie uvedené bolo v hodnote
78575,2 EUR, t.j. 2 367156 Sk, 50 hal.
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v sk:
a. Dotácie zo št. rozpočtu na žiakov-ZUŠ, ako originálne kompetencie sú
financované z podielových daní miest a obcí:
Na mzdy:307 700,67 EUR /9 269 790, 38 Sk/,
na prevádzkové náklady: 23 733 EUR /715 009,58 Sk/,
b. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov : 39 893,46 EUR /1 201 830, 38 Sk/,
c. Vzdelávacie poukazy: 904,92 EUR / 27 261, 62 Sk/.
d. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických, alebo fyzických
osôb/2%/:
3 382,55 EUR /101 902, 70 Sk/.
e. Účelová dotácia /okná, centrálny pult/: 47 468,91 EUR/ 1 430 048, 38 Sk/.
n) Cieľ vytýčený v koncepčnom zámere a jeho plnenie:
I naša škola prijala za svoj trvalý cieľ viesť ţiakov cez obsah vzdelávania
k univerzálnejším schopnostiam potrebným pre ţivot, k tzv. kľúčovým kompetenciám.
Ku konkrétnemu rozpracovaniu kľúčových kompetencií sme pristúpili pri vytváraní
školského vzdelávacieho programu pre druhé ročníky.
Pedagogicko-umelecké ciele plníme vo všetkých odboroch. V hudobnom odbore
máme radosť najmä z toho, ţe naďalej účinkujú súbory- súbor populárnej hudby
NKVD p. učiteľa Radoslava Jurču, dievčenský súbor rockovej hudby, ktorý viedol
ing. Peter Priečinský ,dţezový súbor p.uč. Petra Ladovského, spevácky zbor, ktorý
viedla p. uč. Miriam Pilná a vyučujú sa nové predmety-saxofón, basgitara, elektrická
gitara, keyboard, cirkevná hudba. Vyuţívajú sa vo väčšej miere PC. Rozvíja sa
i komorná hra. Vo výtvarnom odbore sa podarilo rozšíriť vyučovanie o predmet video
a animácia, v učebni LDO uţ je javisko s reflektormi.
V TO obnovil činnosť tanečný súbor „Change“.
Ciele v materiálno-technickom zabezpečení školy sme splnili taktieţ.
o) Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky:
V širšom okolí sa škola a taktieţ mesto i celé Slovensko najviac zviditeľňuje
prostredníctvom úspešného účinkovania na najrôznejších súťaţiach-od regionálnych
aţ po medzinárodné. Nejde nám iba o prestíţ, dôleţitá je aj motivácia pre ţiakov
i učiteľov. Nezanedbateľná je i dôvera verejnosti .
V uplynulom šk. roku sa ešte výraznejšie presadil výtvarný odbor našej školy, hoci
jeho trvanie je iba od začiatku šk. roku 2004/2005.
Medzinárodné súťaţe, alebo celoslovenské s medzinárodnou účasťou:
Môj región Európa-Poľsko. Ceny: Kristína Pečíková-ped.Mgr. I. Bohunická, Andrej
Pinčík-ped. Bohunická. Torúň-grafika /Poľsko/. Čestné uznanie: Veronika
Gašpieriková-ped. Bohunická. Zelený svet/medzinárodná/ Banská Bystrica:
Environmentálna cena- Tímea Necpalová-ped. Bohunická. Cena za grafiku: Zuzana
Vesely –ped. Mgr. Z. Lajčiaková. Grafický Lučenec/medzinárodná/: 1. miesto:
Alexander Arce-ped. Lajčiaková, cena: Lukáš Ţigo-ped. Bohunická. Karpatské
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Lidice/celosvetová/ : Čestné uznania: R. Štoderová, V. Gašpieriková-ped. Lajčiaková,
J. Saganová, A. Buduláková, ped. Bohunická. Farebný svet –Třinec:ceny- A. Ţiačik,
E. Mládenková, M. Podhorová- ped. Bohunická, M. Gašpieriková, H. Doboszová, Z.
Vesely, S. Brezianska-ped. Lajčiaková.
Celoslovenské súťaţe.
Proglas-Humenné. Ceny: T. Boldiszarová, M. Gaţová, L. Kociánová-ped. Bohunická,
E. Chládek, J. Portašíková-ped. Lajčiaková. Cenu za pedagogické vedenie získala
Mgr. I. Bohunická.
Dúha-Stará Ľubovňa: Hlavná cena I. Miháliková-ped. Bohunická, čestné uznania: M.
Bútora-ped. Lajčiaková, M. Brxa-ped. Bohunická.
Naši ţiaci a pedagógovia boli úspešní aj okresných a regionálnych súťaţiach: Vesmír
očami detí, Európa v škole, Hasiči očami detí, Ţilina-moje mesto, Zdravie očami detí,
Fašiangy, Rozprávka/Senecká dúha/, Vojaci očami detí.
Práce našich ţiakov sú uvedené v Kalendári UNICEF, a na výstave UNICEF-u, ktorá
putuje po krajských mestách je najviac ocenených prác z našej školy.
Úspešní boli j ţiaci a pedagógovia hudobného odboru . Najviac sa darilo klaviristom.
27. novembra 2008 na celoslovenskej súťaţi Mladí klaviristi v Bratislave sa ţiačka
Katarína Brunová stala absolútnym víťazom a získala aj cenu za dramaturgiu-ped.
Mgr. E. Chovancová, ţiak Ľubomír Fukan získal 2. miesto-ped. J. Ladovská.
Na celoslovenskej súťaţi Schneiderova Trnava získal ţiak Ľ. Fukan zlaté pásmo
a cenu ZUŠ Trnavy a Damián Orlický tieţ zlaté pásmo-ped. Ladovská. Na
celoslovenskej súťaţi Klavírna Orava získali ţiaci Nikola Přikrylová a Marek Duhár
2. miesto v štvorručnej hre na klavíri-ped. Chovancová a E. Farkašová. Na regionálnej
klavírnej súťaţi v Martine získal 1. miesto Martin Chudada-ped. Bc. Marek
Bohunický a naši ţiaci získali aj 2 druhé miesta a jedno tretie. Na Regionálnej
súťaţnej prehliadke v 4-ručnej hre na klavíri, ktorú organizovala naša škola sa
absolútnymi víťazmi stali ţiaci našej školy D. Orlický a Ľ. Fukan. Ţiaci našej školy
získali ešte 4 strieborné pásma.
Akordeonisti našej školy súťaţili na Akord. festivale boogie-woogie v Kys. N. Meste,
kde ţiačka Veronika Hanulíková získala čestné uznanie. Na celoslovenskom
Akordeónovom musette a tango festivale v Rajeckých Tepliciach získala ţiačka
Hanulíková strieborné pásmo v 4. kategórii a Dagmar Ponechalová tieţ strieborné
pásmo v 3. kategórii.
Po prvýkrát súťaţila aj naša dţezová kapela Five colours of... na celoslovenskej súťaţi
Jazz. a pop-rock. kapiel v Košiciach, kde získala v 2. kategórii 2. miesto.
Na celoslovenskej súťaţi Schneiderova Trnava sa zúčastnila aj huslistka Kristína
Szabová-ped. PaedDr. Daniela Figurová-kde získala bronzové pásmo.
Gitaristka Dominika Bahylová /ped. Radoslav Jurčo/ súťaţila na celoslovenskej súťaţi
s medzinárodnou účasťou v Bojniciach. Ocenenie nezískala, ale za istý úspech
pokladáme i skutočnosť, ţe postúpila do druhého kola.
Ţiaci speváckeho oddelenia sa zúčastnili na dvoch regionálnych súťaţiach. Na
Vokálnej jari v Kysuckom Novom Meste, kde ţiačka Gariela Chromeková zíkala zlaté
pásmo a Andrea Kollárová pásmo bronzové-ped. Miriam Pilná.
Na Speváckej súťaţi vo Vrútkach získal Janko Králik strieborné pásmo a Adam Hrin
pásmo bronzové-ped. Mgr. Štefan Bohunický.
Ţiaci tanečného odboru sa nezúčastnili na ţiadnej súťaţi.
Ţiaci literárno-dramatického odboru súťaţili v tzv. „improlige“ , čo je súťaţ
v pohotovej slovnej improvizácii na náhodné témy. Na súťaţi v Bytči získali : K.
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Zemiak získali miesto druhé. Na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína získala
Simona Obšivanová 1. miesto a na súťaţi v Bytči získal J. Zemiak ocenenie za
najlepší muţský výkon.
Oblasti, v ktorých sú nedostatky:
Sláčikové oddelenie našej školy dlhší čas zápasí s nezáujmom o vyučovanie hry
na husliach.V uplynulom šk. roku bola utlmená činnosť ľudovej hudby, ktorá sa javila
ako perspektívna v roku predchádzajúcom. Staršie ţiačky odmietli účinkovať
v súbore, preto p. učiteľka Haviarová začala pracovať s malými ţiakmi. Od nového
súboru očakávame väčšie pokroky , lepšiu motiváciu a stabilizáciu, aby sme sa
v ďalšom šk. roku mohli spojiť aj s tanečným odborom.
Od dychového oddelenia očakávame aktivizáciu komorných súborov zobcových fláut,
gitaristi by mali začať s činnosťou gitarového kvarteta. Speváci i učitelia klávesových
nástrojov by mali posilniť spevácky zbor novými členmi.
Tanečný odbor našej školy sa vţdy predstavuje originálnymi choreografiami
a dokáţe vytvoriť silné umelecké záţitky. Bolo by potrebné pouvaţovať, ako tieto
svoje kvality vyuţiť i na súťaţiach.
Vo vyučovaní výtvarného odboru môţeme dosiahnuť ešte výraznejšie úspechy
zakúpením väčšieho grafického lisu .
V literárno-dramatickom odbore je vo vyučovaní proporčne výrazne zastúpená
improvizácia, čo ţiaci zúţitkovávali úspechmi na“ Improlige“.
Bolo by potrebné, aby boli vo vyučovaní vo väčšej miere zastúpené i klasické
divadelné prvky a aspoň raz za rok v kaţdej triede nacvičené rozsiahlejšie detské
divadelné predstavenie.
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov
na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium:
Vzhľadom na špecifičnosť školy pokladám za vyčerpávajúcu odpoveď, ktorú som
napísal na otázku d)

V Ţiline 2.9.2009

Mgr. Dagmar Wróbelová
zást. riad. školy

Mgr. Štefan Bohunický
riaditeľ školy

