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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 2014 - 2019.
4. Plánu práce školy ZUŠ Ferka Špániho, Žilina na školský rok 2017/2018.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Ferka Špániho, Žilina.

Pozn.:
Štruktúra a obsah nasledujúcej správy sú určené Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.9/2006
Z.z. zo 16. decembra 2005.
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a) Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy:Základná umelecká škola Ferka Špániho, Žilina (od 26.6.2007).
2. Adresa: Martinská 19, 01008 Žilina.
3. Telefón: 041/5655667, 5002667 mobil: 0915844499, 0903666200, fax:
041/5002666
4. Internetová adresa školy: www.spanihozus.sk
Elektronická adresa školy:ekonomicke@spanihozus.sk
Zriaďovateľ školy: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,
PSČ: 01131
5. Vedúci zamestnanci školy:
Mgr. Štefan Bohunický-riaditeľ
Mgr. Dagmar Wróbelová-zástupkyňa riaditeľa
Anna Vajdová-zástupkyňa riaditeľa
6. Členovia rady školy:
Mgr. Alena Orlická- predsedkyňa- za učiteľov ZUŠ Ferka Špániho
MUDr. Štefan Zelník, PhD.-za poslancov MÚ
Ing. Ľuboš Plešinger-za poslancov MÚ
Ing. Ján Ničík-za poslancov MÚ
Mgr. Iveta Martinková-za poslancov MÚ
Iveta Grichová-za rodičov
PaedDr. Adriana Jurišová-za rodičov
Mgr. Marcela Valášková-za rodičov
Ing. Jozef Gažo-za rodičov
Peter Ladovský-za učiteľov ZUŠ Ferka Špániho
Janka Hrušková-za hospodárskych pracovníkov ZUŠ Ferka Špániho
Členovia umeleckej rady školy:
Mgr. Štefan Bohunický-RŠ
Mgr. Dagmar Wróbelová-ZRŠ
Anna Vajdová-ZRŠ
Jarmila Moravcová-PK-akordeón, keyboard
PaedDr. Daniela Figurová-PK hudobná náuka
Janka Valášková-PK výtvarný odbor
Ing. Vanda Nováková-PK tanečný odbor, LDO
Mgr. Eva Chovancová-PK klavír
Veronika Antolová-PK spev
Bc. Michal Petlák –vedúci elok. pracoviska v ZŠ Námestie mladosti, Žilina
Mgr. Jana Sedlická-vedúca elok. pracoviska v ZŠ Teplička n/ Váhom
Peter Ladovský- PK dychy, bicie , struny,harfa
Radoslav Jurčo –vedúci elokovaného pracoviska v ZŠ s MŠ Rosina
Mgr.Alžbeta Baroniaková-PK gitara

b) Počet žiakov školy: 830
Hudobný odbor(HO):423, výtvarný odbor(VO): 293, tanečný odbor(TO):68,
literárno-dramatický odbor(LDO):46.
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c) Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 137
d) Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach:
Základné umelecké školy dávajú žiakom základy umeleckej a estetickej výchovy, no plnia aj
nemenej dôležitú úlohu, akou je výchova budúcich pestovateľov záujmovej umeleckej
činnosti a budúcich divákov divadelných, či tanečných predstavení, poslucháčov koncertov,
alebo návštevníkov galérií.
Vzhľadom k tomu, že prestíž umeleckých aj pedagogických povolaní v ostatných rokoch
prudko poklesla, z roka na rok sa hlási čoraz menej žiakov na stredné, alebo vysoké umelecké
, či pedagogické školy. Je to škoda z dôvodu, že mnoho výrazných umeleckých talentov
z existenčných dôvodov radšej študuje spoločensky atraktívnejšie študijné odbory. Z tých
žiakov, ktorí sa na vyššie školy hlásili boli všetci prijatí, čím sme dosiahli 100%-tnú
úspešnosť:
Na umelecké školy boli prijatí nasledovní žiaci: Tadeáš Bolo-činoherné herectvo, VŠMU
Bratislava (ped. Mgr.art. Anna Homolka Čitbajová, Mgr.art. Barbora Juríčková), Katarína
Kubincová-bábkárska katedra VŠMU Bratislava (ped. Jozef Abafi), Isabelle Arce-spev,
Konzervatórium Žilina (ped. Mária Beloridová, DiS.art.), Dominika Žáková, Natália
Nemčeková-grafický dizajn,SSUŠ Žilina (ped. Mgr. Irena Bohunická), Rebeka Jantošovápropagačné výtvarníctvo(ped. Jana Valášková), SSUŠ Žilina.
e) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania za
II. polrok:
Počet žiakov spolu: 830
Z nich PŠ:
I.st.
II.st.
ŠPD:

35
760
35
0

Absolventi prvého stupeňa: 35
Absolventi druhého stupňa: 7
Klasifikácia:
Spolu:

Vyznamenaní: Prospeli: Neprospeli: Neklasifikovaní:
655

175

-

Počet vymeškaných hodín:
Celkom: 2296

Priemer na žiaka: 2,77

f) Zoznam študijných odborov a jednotlivých predmetov:
Hudobný odbor(HO):
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Hra na klavíri, akordeóne, husliach,violončele, gitare, zobcovej a priečnej flaute, saxofóne ,
klarinete, keltskej harfe, keyboarde, bicích nástrojoch , spev , základy hry v tanečnej kapele,
spevácky zbor.
Výtvarný odbor(VO):
Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, modelovanie, keramika.
Tanečný odbor(TO):
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(LDO):
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.2,3,4,5,7,9,12,19,21,23
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: 46
Z toho hospodárskych:
4
V HO:
32
Vo VO:
6
V TO:
1
V LDO:
3
Kvalifikačné predpoklady pedagogických pracovníkov:
Všetci pedagógovia, až na jedného v LDO, spĺňali kvalifikačné predpoklady. Z toho
13 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 mali vysoké školy päť zo šiestich vyučujúcich, z troch pedagógov v LDO bol 1 bez
kvalifikácie, ale profesionálne účinkoval ako herec v Bábkovom divadle Žilina. Ďalšie
pedagogičky LDO a pedagogička TO sú absolventkami vysokej školy.
h)Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy:
Pedagóg hry na gitare Mgr.art, Jaroslav Hell študoval kompozíciu na Konzervatóriu v Žiline
a Mgr. Anna Brezániová hru na klarinete na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
i)Prezentácia školy na verejnosti:
Žiaci našej školy majú možnosť overovať si získané vedomosti a zručnosti na vystúpeniach
pre verejnosť. Najčastejšie vystupujú na výchovných koncertoch a pri rôznych
spoločenských a kultúrnych príležitostiach. Už tradične organizujeme koncerty pre základné
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školy zo sídliska Vlčince. Prvé koncerty boli v predvianočnom čase a druhé v apríli 2018. Ich
úroveň bola veľmi dobrá vďaka príprave p. učiteliek a žiakov, ale i vďaka vtipnému
moderovaniu žiakmi literárno-dramatického odboru, ktoré pripravujú ich učiteľky Mgr. art.
Anna Homolka- Čitbajová a Mgr. art. Barbora Juríčková . V priebehu roka boli usporiadané aj
výchovné koncerty pre žiakov MŠ na sídlisku Vlčince, Hliny , na Hájiku, v ZŠ Rosina, v
Špeciálnej zákl. škole Jána Vojtaššáka a v ZŠ Teplička n/Váhom. Žiaci p. Moravcovej
,DiS.art.a Vajdovej ,DiS.art. účinkovali na koncertoch v Dome pokoja v Tepličke nad
Váhom, na Dni matiek v rámci obce Teplička nad Váhom, na ZŠs MŠ a v Dome pokoja
Teplička nad Váhom. Dňa 24. 9. 2017 obohatili naši žiaci kultúrny program na tzv. Erbových
slávnostiach, ktoré sa konali v kostole na sídlisku Vlčince. Vystúpil školský orchester pod
vedením Mgr. Anny Brezániovej, DiS.art, Márie Čelkovej, DiS.art., gitarový súbor pod
vedením Mgr. Alžbety Baroniakovej, Radoslava Jurču, DiS.art. , spevácke duo p. Márie
Beloridovej , DiS.art. a dvaja žiaci Mgr. Evy Chovancovej zahrali štvorručnú úpravu jedného
zo Slovanských tancov od Antonína Dvořáka. Dňa 12.11.2017 oslavovala 30. výročie vzniku
Spojená škola Belá-ZUŠ Nižné Kamence. Táto škola bola v minulosti súčasťou našej školy
ako elokované pracovisko, preto nás ,ako hostí pozvali účinkovať. Predstavil sa tam
akordeónový súbor p. Jarmily Moravcovej, DiS.art. a dychový súbor p. Petra Ladovského,
DiS.art. Súčasťou súboru bol aj žiak-basgitarista p. Radoslava Jurču, DiS.art. Speváčky
Veroniky Antolovej, DiS.art. účinkovali na vernisáži výstavy žiakov výtvarného odboru
našej školy na radnici dňa 22.11.2017 .Marek Lukáč, akordeonista p. Jarmily Moravcovej,
DiS.art. a gitaristi p.učiteľa Radoslava Jurču,DiS.art. Hlavatý a Mikolaj účinkovali
v Rosenfeldovom palácie na oceňovaní učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov 2018 . Izabella
Arcé, žiačka p. Márie Beloridovej, DiS.art. zaujala svojim spevom dňa 19.6.2018
v Rosenfeldovom paláci pri oceňovaní najlepších žiakov mesta. Dňa 18.5.2018 sa predstavili
žiaci hudobného odboru v Bábkovom divadle Žilina na koncerte s názvom Naše talenty.
Školský orchester vystúpil na podujatí UNIZA Večer populárnych melódií a na
Staromestských slávnostiach. Tam sa predstavil aj dychový súbor p.Petra Ladovského,
DiS.art. Väčšina učiteľov hudobného odboru a tanečný odbor našej školy sa so svojimi žiakmi
zúčastnili na príprave dôstojného programu k 30.výročiu založenia školy, ktorý odznel
v dňoch 1.12.2017 a 29.1.2018.Za úspešné projekty pokladáme každoročný rodinný koncert
, koncert súčasnej hudby New Music for Kids and Teens a koncerty k výročiam slovenských
hudobných skladateľov. Tieto koncerty riadi Mgr. Jana Sedlická , DiS.art. Z jej iniciatívy sa
dňa 12.6.2018 konal aj koncert k 60. výročiu od úmrtia M.Sch. Trnavského, na ktorom
v prevedení nášho školského orchestra odznela aj svetová premiéra skladby Zlatá muzika .
Hudbu na slová Milana Rúfusa zložila zakladateľka a vedúca školského orchestra Mgr. Anna
Brezániová, DiS.art. Na koncerte účinkovali aj žiaci Mgr. Aleny Orlickej, DiS.art., Mgr. Jany
Sedlickej, DiS.art., Márie Beloridovej, Dis.art. , Gabriely Moresovej, DiS.art. a Jarmily
Ladovskej DiS.art. 15.6.2018 sa v koncertnej sále našej školy konal už piaty ročník
gitarového maratónu, na ktorom účinkovali popri našich gitaristoch aj hostia. Na koncerte
komornej a populárnej hudby, ktorý
dňa 21.6. 2018 zorganizoval p.Peter Ladovský, DiS.art. vystúpili rôzne komorné zoskupenia
hudobného odboru , súbor zobcových fláut a súbor priečnych fláut p. Petra Ladovského,
DiS.art.
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Výtvarný odbor sa na verejnosti predstavil vyššie zmienenou výstavou žiackych prác na
Radnici mesta Žilina dňa 22.11.2017, v Bábkovom divadle Žilina dňa 1.12. 2017 na oslavách
30. výročia založenia školy, vianočnou výstavou žiackych prác v priestoroch našej školy a
výstavou absolventov. Učiteľky Mgr. Lenka Pohanková, Mgr. Andrea Hriviková a Mgr. Dana
Čellárová zorganizovali pre svojich žiakov víkendový výtvarný kurz v Terchovej.
Literárno-dramatický odbor taktiež prejavil svoju životaschopnosť. Trieda p. učiteľa J.
Abafiho pokračovala v aktivitách na medzinárodných improligách, kde si trénovali rečovú
pohotovosť a vynaliezavosť. Žiaci Mgr. art. Anny Homolka-Čitbajovej a Mgr. art. Barbory
Juríčkovej boli vedení k moderovaniu koncertov a predstavení na škole. Táto ich aktivita má
pozitívny ohlas na výchovných koncertoch. Vystúpenia našich hudobníkov sa stávajú oveľa
atraktívnejšími. Pani učiteľka Mgr.art. Barbora Juríčková prispela k dôstojnej oslave
30.výročia založenia školy dňa 1.12.2017 a na opakovanom koncerte dňa 29.1.2018. Bola
dramaturgičkou a režisérkou celého programu a skvelým spôsobom pripravila žiakov svojej
triedy Elišku Pokornú a Tadeáša Bola na moderovanie programu
Vyvrcholením celoročného úsilia tanečného odboru pod vedením Ing. Vandy Novákovej boli
tanečno-divadelné prestavenia : Perinbaba(repríza) a Tmy sa nemusíš báť. Spolu s o žiakmi
LDO Mgr.art. Barbory Juríčkovej ( súbor VAŠA BANDA) sa 20-21.9.2017 zúčastnili na
divadelnom festivale s názvom Divadelná chalúpka v Brezne, 23.10.2017 výchovný koncert
pre ŠZŠ J. Vojtaššáka-Jimmi Blond, predstavenie Perinbaba pre ZŠ Lichardovu a ZŠ
Karpatskú, 19.12.2017 2 predstavenia Perinbaby v Bábkovom divadle Žilina a 8.6. 2018 –
obnovená repríza inscenácie Tmy sa nemusíš báť a premiéra inscenácie Jánošík/hľadanie
hrdinu.
Mgr. Barbora Juríčková v rámci tanečno-divadelného súboru VAŠA BANDA účinkovala so
svojimi žiakmi spolu na predstaveniach s vyššie menovaným tanečným odborom. Predstavila
sa aj autorským žiackym predstavením 2 litre samoty 2-krát na Stanici Záriečie a raz
v Bábkovom divadle Žilina.
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
V apríli 2017 sme zorganizovali už 23. ročník Regionálnej súťažnej prehliadky v štvorručnej
hre na klavíri, ktorú každoročne organizuje naša škola. Túto našu súťažnú prehliadku
pokladáme za úspešnú. Už siedmy rok sme realizovali projekt zameraný na propagáciu
hudby 20. a 21. storočia pod názvom New Music for Kids. 15 júna 2015 sme organizovali
interpretačnú prehliadku Gitarový maratón, na ktorej sa predstavili aj hostia z rôznych miest
Slovenska.
Výsledky inšpekčnej činnosti:
Na našej škole nebola doposiaľ vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou.
k)Priestorové a materiálno-technické podmienky:
Výmena sanity (umývadla, WC)-za 992,24,-EUR, zvuková izolácia tr. p. Farkašovejza1345,68,-EUR, Vytvorenie violončelovej triedy v pavilóne A+kabinetu pre VO v pavilóne
C+oprava omietky v triede p. Figurovej-za3572,80,-EUR, zväčšenie interiéru v tr. p. Čelkovej
odstránením priečky-za 1776,-EUR, oprava pódia v LDO-za 210,-EUR, čalúnenie dverí
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v novovytvorenej triede-za 120,-EUR, oprava plôch a chodníkov v areáli školy-3704,36,EUR. Zakúpili sme: 2 ks keyboard Yamaha digital-za 992,24,-EUR, PC Apple-za 999,-EUR,
elektrickú basgitaru-za 275,-EUR, PC HP-za 791,28,-EUR, akordeón Delícia-za 200,-EUR,
Kopírku Minolta-multifunkčné zariadenie-za 1499,28,-EUR, detský pedálový adaptér ku
klavíru-za 109,93,-EUR, koberce do tried-za 200,-EUR, elektrické piano Yamaha-za 599,EUR, stojany na Yamahu-za 168,99,-EUR, 4 ks. notebooky Dell Vostro pre VO-za 2852,56,EUR. Spolu: 21137,35,-EUR.
l)Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti:
a. Dotácie zo št. rozpočtu na žiakov-ZUŠ, ako originálne kompetencie sú
financované z podielových daní miest a obcí:
Na mzdy:
600310,- EUR,
na prevádzkové náklady:
44230,- EUR,
b. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením
školy od rodičov :
71711,07,-EUR EUR,
c. Vzdelávacie poukazy: 1184,- EUR,
d. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických, alebo fyzických
osôb/2%/:
2149,48,- EUR,
SPOLU:
719584,55,-EUR
m) Cieľ vytýčený v koncepčnom zámere a jeho plnenie:
I naša škola prijala za svoj trvalý cieľ viesť žiakov cez obsah vzdelávania k univerzálnejším
schopnostiam potrebným pre život, k tzv. kľúčovým kompetenciám.
Ku konkrétnemu rozpracovaniu kľúčových kompetencií sme pristúpili pri vytváraní
inovovaného školského vzdelávacieho programu pre druhý ročník primárneho umeleckého
vzdelávania a druhý ročník nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania.
Pedagogicko-umelecké ciele sme plnili vo všetkých odboroch. V hudobnom odbore sme mali
radosť najmä z toho, že i naďalej účinkovali súbory- súbory populárnej hudby p. učiteľa
Jurču a Petláka, súbor dychových nástrojov p. učiteľa Ladovského., akordeónový súbor p.
učiteľky Moravcovej a školský orchester, ktorý vedie p.učiteľka Brezániová v spolupráci s p.
učiteľkami Čelkovou a Beloridovou . Vyučovali sa nové predmety-saxofón, basgitara,
elektrická gitara, keyboard , violončelo a keltská harfa. Vo väčšej miere sa na vyučovanie
využívali PC . Rozvíjala sa i komorná hra. Každý vyučujúci hry na klavíri mal predmet
štvorručnú hru na klavíri. Učiteľky VO Mgr. Lenka Pohanková, Mgr. Andrea Hriviková
a Mg. Dana Čellárová zorganizovali pre žiakov výtvarný plenér v Terchovej.
LDO sa v snahe o praktické využitie vedomostí a zručností získaných navštevovaním školy
profiluje na tzv. improlige, čo je cvičenie sa v rečovej pohotovosti a vynachádzavosti. Ďalšou
praktickou aktivitou je moderovanie koncertov a predstavení žiakmi LDO a vyvrcholením
boli tanečno – divadelné predstavenia: Tmy sa nemusíš báť, Jimmi Blond, Jánošík, alebo
hľadanie hrdinu a autorská absolventská inscenácia 2 litre samoty.
n) Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky:
SWOT ANALÝZA
Silné stránky školy
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budova školy má vymenené okná, zrekonštruovanú spojovaciu chodbu, je
vymaľovaný interiér školy, na chodbách je nová podlahová krytina, škola má
vyhovujúcu koncertnú sálu, v učebni literárno – dramatického odboru je javisko
s reflektormi, sála tanečného odboru je na dobrej úrovni, výtvarný odbor má 2
priestorovo aj vybavením vyhovujúce ateliéry a triedu na keramiku, dychový súbor i
kapely majú samostatné cvičebne, škola je zabezpečená mrežami a kódovým
otváracím systémom,
plnoorganizovanosť školy všetkými odbormi,
kvalifikovaný pedagogický zbor, z ktorých traja sú zároveň profesionálni herci
Bábkového divadla v Žiline a dve profesorkami na Konzervatóriu v Žiline,
zabezpečovanie odbornej pedagogickej praxe študentom Konzervatória v Žiline
a Žilinskej univerzity – jej hudobnej fakulty,
veľmi dobrá pracovná atmosféra, ktorá je tvorivá, pokojná, akceptujúca, priateľská,
produktívna, kooperatívna a úspešná,
celková kvalita pracovného prostredia je na veľmi dobrej úrovni,
bohaté aktivity, účasť na množstvách verejných vystúpení žiakov,- verejná prezentácia
žiakov všetkých odborov v priestoroch školy i mimo nej je na veľmi dobrej úrovni,
tvorba polyestetických projektov, ktorých základ tvorí spolupráca s tanečným
a literárno – dramatickým odborom, ale zapájajú sa i žiaci výtvarného a hudobného
odboru,
organizovanie vlastnej súťaže: Regionálnej súťažnej prehliadky v štvorručnej hre na
klavíri, ktorá má nadregionálny i medzinárodný charakter a Gitarového maratónu,
výborné výsledky a popredné umiestnenia žiakov na celoslovenských
a medzinárodných súťažiach,
úspešnosť v prijímaní žiakov na stredné a vysoké umelecké a pedagogické školy,
rozvinuté partnerské vzťahy s umeleckými školami v zahraničí ( Vyškov – Česká
republika, Virovitica – Chorvátsko ),
úzka spolupráca s MÚ Žilina, klubmi a domovmi dôchodcov, so ZŠ Karpatská, ZŠ
Námestie mladosti, ZŠ Jarná, ZŠ s MŠ Rosina, so ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom
s Konzervatóriom Žilina, so Žilinskou univerzitou,
veľmi dobrá spolupráca so združením rodičov a so Združením pre mladých umelcov
Žilina, ktoré financiami z 2 % z daní prispieva na rozvoj školy,
spolupráca s médiami ( Žilinský večerník ),
prezentácia školy na vlastnej webovej stránke.

Slabé stránky školy





vysoké poplatky za teplo cez mestskú firmu Bytterm,
nedostatočné odhlučnenie niektorých tried,
nedokončené vybavenie učební horizontálnymi žalúziami,
nedostatok finančných prostriedkov na ohodnotenie zamestnancov vo forme odmien,
alebo osobných príplatkov.

Príležitosti




modernizácia a postupné dopĺňanie materiálno – technického zabezpečenia školy,
zvýšenie finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa,
získavanie finančných prostriedkov z grantov a od sponzorov,
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medializácia a zviditeľňovanie školy.

Riziká







limitované prideľovanie finančných prostriedkov v rámci normatívneho financovania,
ktoré je spôsobené rozdelením na školy s originálními a prenesenými kompetencemi.
Originálne kompetencie nemajú štátom garantované financovanie ako prenesené i keď
zaškoľujú velký počet žiakov,
nedostačujúce finančné ohodnotenie zamestnancov v školstve,
nedokonalosti v školskej legislatíve,
stále sa stupňujúce byrokratické zaťaženie pedagógov a vedení škôl,
slabá akceptácia ZUŠ zo strany verejnosti i politikov.

V širšom okolí sa škola a taktiež mesto i celé Slovensko najviac zviditeľňuje na najrôznejších
súťažiach –od regionálnych až po medzinárodné. Nejde nám iba o prestíž, dôležitá je
aj motivácia pre žiakov i učiteľov. Nezanedbateľná je i dôvera verejnosti .
Výtvarný odbor
Uvádzame úspešné medzinárodné súťaže: Zavše modrá, zavše zelená:celosvetová šúťaž:
žiačka Sabina Michnáčová (ped. Mgr. Irena Bohunická), ocenenie za prípravu žiakov získala
aj pedagogička Mgr. Irena Bohunická. 16.International art exhibition for children and young
people 2017 Fínsko: Martin Danko, Vanesa Bardiová, Veronika Boldizsárová (ped. Mgr.
Bohunická)-diplomy, Alžbeta Lučanová (ped Mgr. Hriviková)-čestné uznanie. Zelený svet
(B.Bystrica): Romana Hirnerová(ped. Mgr. Bohunická)-hlavná cena, Lidická ruža:Alexandra
Buchová, Kristína Kopúnová, Natália Kemeňová ( ped. J. Valášková)-čestné uznanie, Lenka
Kaščáková (ped. Mgr. Hriviková)-čestné uznanie. Iný pohľad: Poľsko)-Alžbeta Daníškovácena, Simona Gažová (ped. Mgr. Bohunická)-čestné uznanie, Lea Kapustová –diplom,
Alžbeta Lúčanová, Eliška Ďuratná (ped. Mgr. Hrivíkova)-čestné uznanie, Jonáš Urbaník (ped.
J. Valášková)-čestné uznanie, Szabóov grafický Lučenec:Jakub Bajana (ped. Mgr.
Bohunická)-cena, Zlatý drak 2018 :Johanka Jakubcová-cena poroty ,Veronika Boldizsárová,
Gréta Trpišová, Alžbeta Daníšková (ped. Mgr. Bohunická)-čestné uznanie, Jakub Hrnko,
Šimon Bútora (ped. Mgr. Hriviková)-čestné uznania. My sa nevieme sťažovať nahlas: Ela
Majcherová, Lea Kapustová (ped. Mgr. Hriviková)-ocenenia, N.J. Borche (ped. Mgr.
Bohunická)-ocenenie.
Celoslovenské súťaže: Slovensko, krajina v srdci Európy (celoslovenská súťaž
s medzinárodnou účasťou pod gesciou predsedu vlády P. Pellegriniho): Alžbeta Daníšková
(ped. Mgr. Lajčiaková)1.miesto, Vojaci očami detí( L. Mikuláš): Valentína Stoilová-druhé miesto (ped. Valášková),
Zlatý drak, (Liptovská Štiavnica): Miroslava Dobešová (ped. Mgr. Lajčiaková )-zlaté pásmo.
Senecká dúha: Lukáš Benko.1.miesto, Martin Káčer, Maxim Lajčiak-2.miesto (ped. Mgr.
Lajčiaková), Pavol Weber, Nina Holešová-1.miesta,Šimon Bútora, Ján Čavojský-2.miesta,
Ela Majcherová(ped. Mgr. Hriviková)-3.miesto. Premeny papiera: Miroslava Dobešová(ped.
Mgr. Lajčiaková), Dúha: Michaela Pasnišinová(ped. Mgr. Lajčiaková)-1.miesto. Bienále
detskej výtvarnej tvorby Gabi 2018: Matiáš Bronček(Mgr.Hriviková)-hlavná cena, Romana
Hirnerová (ped. Mgr.Bohunická)-cena. Maľovaná Zuška: Nela Gabajová, Michal Sýkora
(ped.Mgr.Hriviková)-zlaté pásmo, Šimon Šoška, Martin Danko(ped. Mgr.Bohunická)-zlaté
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pásmo. Gorazdovo Námestovo : Kristián Ondroš(ped. Mgr. Bohunická)-2.miesto, Ela
Majcherová, Ján Čavojský, Nina Holešová, Kinga Petríková, Alžbeta Lúčanová, Edita
Ďurišová, Veronika Tomášcová(ped.Mgr.Hriviková)-čestné uznanie. Cesty za poznaním
minulosti: Kristián Ondroš-1.miesto, Martin Danko (ped.Mgr.Bohunická)-2.miesto.
V hudobnom odbore sa do súťaží najviac zapájali klaviristi ,speváci, gitaristi, akordeonisti
a hráči školského orchestra.
6.6.2018 sa orchester našej školy zúčastnil na súťažnom festivale komornej hudby v Čadci.
Za svoje vystúpenie bol zaradený do zlatého pásma. Zakladateľka a vedúca súboru Mgr. Anna
Brezániová, DiS.art. získala diplom za originálnu kompozíciu skladby Zlatá muzika
a klavirista Filip Úkrop (ped. p. Moresová, DiS.art.) bol ocenený diplomom za vysokú úroveň
klavírneho sprievodu.
Na celoslovenskej súťaži Prehliadka mladých gitaristov (Bratislava) bol žiak Matúš Jurkovič
zaradený do zlatého pásma a v ňom získal 3.miesto (ped.R. Jurčo, DiS.art.), Matej Kekely
(ped. Mgr. Baroniaková) zaradený do zlatého pásma a Marko Hlavatý (ped.Jurčo, DiS.art.)
zaradený do strieborného pásma. Na Gitarovej súťaži v Prievidzi žiak Matej Kekely
(ped.Mgr.Baroniaková)zaradený do zlatého pásma a v ňom 3.miesto. Na súťaži Ružomberská
klasická gitara získal Matej Kekely(ped. Mgr.Baroniaková) 3.miesto.
Na klaviristickej súťaži v štvorručnej hre na klavíri Schneiderova Trnava súťažili dve naše
dvojice: Xénia Orlická a Filip Úkrop(ped. G.Moresová-J.Ladovská) získali zlaté pásmo,
Lucia Trefná a Stanislav Motešický pásmo bronzové. Na súťaži Hviezdy hrajú srdcom, ktorá
sa konala v Ružomberku sa žiak David Perrot(ped. E.Farkašová)stal víťazom druhej vekovej
kategórie, Justin Ogino(ped. Mgr. Chovancová) získal strieborné pásmo. V bronzovo pásme
sa umiestnili Aneta Králová a Stanislav Motešický(ped. Mgr. Chovancová). Na
medzinárodnej súťaži Talenty pre Európu (Dolný Kubín) žiačka Anna Chmúrová (päťročná)
v súťaží so staršími žiakmi získala 4.miesto. (ped.MgA. Marek Bohunický).
Na Regionálnej súťažnej prehliadke v štvorručnej hre na klavíri, ktorá sa konala na našej
škole súťažili aj žiaci z partnerskej ZUŠ Vyškov z Českej republiky. Zlaté pásma v rôznych
kategóriách získali dvojice:Radoslav Káčerík-Filip Úkrop (ped.G.Moresová), Lucia TrefnáStanislav Motešický (ped.Mgr.Chovancová) a v šesťručnej hre na klavíri trojica Aneta
Králová-Stanislav Motešický-Lucia Trefná(ped.Mgr.Chovancová). V striebornom pásme sa
umiestnili dvojice: Zuzana Cingelová-Justin Ogino(ped.Mgr.Chovancová), Barbora
Plevíková-Marián Cigánik (ped. J.Ladovská), Denis Hrabovský-Adam Chupáň (pede. Mgr.
Orlická), Aneta Bohmová-Daniela Krišková (ped. Mgr. Orlická) a v šesťručnej hre na klavíri
trojica: Zuzana Cingelová-Justin Ogino a Miroslav Sypták. Cenu za vlastnú tvorbu získal
Stanislav Motešický.
V uplynulom školskom roku sa učitelia a žiaci speváckeho oddelenia zúčastnili na troch
súťažiach: na Stančekovej Prievidzi 2 žiaci pani učiteľky Beloridovej, DiS.art.-Matej Móres
a Nina Isteníková- boli zaradení do zlatého pásma. Na súťaži v speve populárnych piesní Pink
Harmony Zvolen získala žiačka Ivana Kollárová( ped Mgr. Horváth) strieborné pásmo
a speváci tvoriaci školský orchester (13 žiakov p. Beloridovej, DiS.art. a 1 žiak Mgr. Jany
Sedlickej, DiS.art.) boli na súťaži Komorná Čadca ohodnotení zlatým pásmom.
Akordeonista Marek Lukáč (ped. Jarmila Moravcová, DiS.art.) získal na Akordeónovom
festivale v rytme rôznych žánrov (Kysucké Nové Mesto) zlaté pásmo a na Medzinárodnom
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festivale EUROMUSETTE and GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach bol taktiež
zaradený do zlatého pásma.
Žiaci tanečného odboru ( ped. Ing. Nováková )
Divadelná Žilina-regionálna prehliadka detského divadla a divadla mladých: Tmy sa nemusíš
báť-1.miesto v zlatom pásme v kategórii Deti deťom(divadelno-tanečný súbor VAŠA
BANDA). Detský divadelný medveď-krajská prehliadka detského divadla: Tmy sa nemusíš
báť-1.miesto v zlatom pásme v kategórii Deti deťom. Zlatá priadka Šaľa-celoštátna prehliadka
detského divadla: Tmy sa nemusíš báť-bronzové pásmo.
Žiaci literárno-dramatického odboru sa zapojili do rôznych súťaží: Žiaci z triedy p. Jozefa
Abafiho 2-krát súťažili na medinárodnej improlige (vlastné slobné improvizácie na zvolenú
tému ): 1.miesto-Nina Holeštiaková, Laura Virdzeková, Viktória Trefná, 2.miesto-Paula
Zatková, Ema Kollárová. Trieda Mgr.art. Anny Homolka Čitbajovej:Hviezdoslavov Kubínokresné kolo: 1.miesto Tereza Káčeríková, 3.miestoMichaela Šoltýsová, Čestné uznanie:
Paula Žideková, Michaela Cingelová a Nikola Otipková,-krajské kolo: 2.miesto Tadeáš Bolo.
Vansovej Lomnička: krajské kolo-2.miesto Michaela Šoltýsová.
Trieda Mgr.art. Barbory Juríčkovej: Hviezdoslavov Kubín-okresné kolo: Jakub Grof1.miesto(3.kategória), Katarína Králiková.1.miesto(4.kategória). Vajanského Martin-krajské
kolo: Jakub Grof-3.miesto. Vansovej Lomnička-krajské kolo: Katarína Králiková1.miesto,
účasť na celoštátnej prehliadke. Divadelná Žilina-regionálna prehliadka detského divadla
a divadla mladých: predstavenie Tmy sa nemusíš báť-1.miesto v zlatom pásme v kategórii
deti deťom, 2 litre samoty-1.miesto v zlatom pásme v kategórii Divadlo mladých, žiak Tadeáš
Bolo-individuálna cena za stvárnenie postavy v predstavení 2 litre samoty. Detský divadelný
medveď-krajská prehliadka detského divadla: predstavenie Tmy sa nemusíš báť-1.miesto
v zlatom pásme v kategórii Deti deťom. Turčianske javisko-krajská prehliadka amatérskeho
divadla dospelých a divadla mladých v Martine: 2 litre samoty-2.miesto v zlatom pásme
v kategórii Divadlo mladých s odporúčaním na postup na celoštátnu prehliadku Fedim
v Tisovci. Zlatá priadka Šaľa-celoštátna prehliadka detského divadla: Tmy sa nemusíš báťbronzové pásmo. Fedim-celoštátna prehliadka amatérskeho divadla mladých v Tisovci: 2 litre
samoty-3.miesto v zlatom pásme v kategórii Divadlo Mladých.
o) Oblasti, v ktorých sú nedostatky:
Hudobný odbor – prijatá úloha- „vo vyučovaní hudobnej náuky by sa v v štruktúrach hodín
malo zaraďovať viac vokálnych aktivít, budeme vyžadovať vyučovanie intonácie i s využitím
tonálnej piesňovej metódy“. Táto úloha nebola splnená dostatočne. Príčinu vidím
v nedostatočnom záujme vyučujúcich hudobnej náuky o vokálne aktivity .
-ďalšou nesplnenou je úloha: „ vyvinúť väčšiu aktivitu pri vyhľadávaní vhodných PC
programov vo všetkých odboroch“.
Výtvarný odbor
-Rezervu máme v zadeľovaní žiakov do skupín tak, aby v jednej nesedeli žiaci s väčším
vekovým rozdielom ako 1 rok. Tento problém je ťažko riešiteľný z dôvodu mimoriadnej
zamestnanosti žiakov vo voľnočasových aktivitách. Napriek tomu sa usilujeme o zlepšenie.
Materiálno – technické zabezpečenie
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Z dôvodu nedostatku financií sme nesplnili tieto úlohy:
-opraviť podlahu v pavilóne A,
-zakúpiť CD-prehrávače pre všetkých vyučujúcich HO,
-namontovať žalúzie na všetky okná,
-zvukovo odizolovať všetky triedy, kde to potrebujú,
--vymeniť dvere do pavilónov a kuchynky.
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov
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 Žiline 25. 09. 2018

Mgr. Dagmar Wróbelová,DiS.art. Mgr. Štefan Bohunický,DiS.art.
zást. riad. školy
riad. školy
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Anna Vajdová,DiS.art.
zást. riad. školy

