
          Z Á K L A D N Á   U M E L E C K Á   Š K O L A 
J. Fabiniho 1               052 01 Spišská Nová Ves 

______________________________________________________________________________ 

 

SPRÁVA  
v zmysle vyhlášky  526/2021 Z.z. Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, ktorou sa mení vyhláška 435/2020 Z.z. Ministerstva školstva , vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky za školský rok 2021/2022 

 
 

 

 

 

1. Prerokované a schválené pedagogickou  radou školy                     27. 09. 2022  

  
 

 
         Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art. 

               riaditeľka ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prerokované a schválené radou školy              19.10.2022 
   

 

 

 

            Mgr. Andrej Cpin 

                  predseda Rady školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prerokované zriaďovateľom Základnej umeleckej školy 

 

 

 

Mesto Spišská Nová Ves    schvaľuje  
 

správu  ZUŠ,  J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi  o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2021/2022 

         

 

 

 

 

                 za zriaďovateľa: Ing. Pavol Bečarik. 

         primátor  mesta 
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SPRÁVA 
  

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení za školský rok 2021/2022 

 

v zmysle vyhlášky 526/2021 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky 

 

 

a/ údaje o škole 
          

Názov školy:  Základná umelecká škola 

Adresa školy: J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves 

Kontakty: 

tel. kancelária:  053 – 4461240 

www:  www.zussnv.sk 

e-mail:       info@zussnv.sk, mariana.kacvinska@zussnv.sk  

adresa elektronickej pošty: E0006563034 

  

Vedúci zamestnanci školy 

riaditeľ:    Mgr.  Mariana Kacvinská, DiS.art.  

1. zástupca: Mgr. Zuzana Lukáčová, DiS.art. 

2. zástupca: Mgr. Jana Nahálková 

 

Rada školy 

predseda : Mgr. Andrej Cpin (zástupca zriaďovateľa) 

pedagogickí zamestnanci: Mgr. Michaela Formelová,  Martin Konečný, DiS.art. 

nepedagogickí zamestnanci: Angela Rerková 

zástupcovia rodičov: Ing. Mária Hvizdošová, Mgr. Mariana Livorová, RNDr. Tatiana Tkáčová, 

Mgr. Radovan Marcinčin 

zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Tomáš Cehlár, JUDr. Ing. Igor Geletka, MUDr. Peter Zelený, 

MPH, MBA 

 

Poradné orgány školy 

Predmetové komisie (PK) a ich vedúci:  

PK klavír a HN: Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art. 

PK sláčikové nástroje a cimbal: PaedDr. Mgr.art. Peter Šterbák 

PK akordeón a keyboard: Martin Konečný, DiS.art.  

PK dychové a bicie nástroje: Mgr. Denisa Kotradyová, DiS.art. 

PK gitara a spev: Mgr. Alena Mušutová, DiS.art.  

PK výtvarná výchova: Mgr. Jana Ceterová 

PK tanec  a LDO: Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art. 

Vedúci oddelení: 

vedúca Hudobného odboru: Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art. 

vedúca Výtvarného odboru: Mgr. Jana Ceterová 

vedúca Tanečného odboru:  Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art. 

vedúca Literárno-dramatického odboru: Eva Kopperová, DiS.art. 

 

Umelecká rada: zložená z vedúcich PK a zástupkýň školy. 

Pedagogická rada: zložená zo všetkých členov pedagogického zboru.  
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b/ údaje o zriaďovateľovi 

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves,  t.č. 053/4176611, 

4176610 

 

c/ informácie o činnosti rady školy 

Rada školy pri ZUŠ sa schádzala a pracovala v zmysle schváleného štatútu. Bola informovaná 

o počte prijatých žiakov, uplatňovaných učebných plánoch, ŠKvP v ZUŠ, výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch žiakov a čerpaní rozpočtu. Zasadnutie Rady školy prebehlo 13.10.2021. Prijaté 

uznesenia sa nachádzajú v zápisnici zo zasadnutia, k dispozícií k nahliadnutiu v ZUŠ.  

 

d/ počty žiakov  

sú uvedené z výkazu 24-01 podľa skutočného stavu k 15. 9. 2021   

celkom:       941 žiakov 

prípravné štúdium         59 žiakov 

     základné štúdium     882 žiakov     

 

     Individuálna forma vyučovania: 377 žiakov 

     Skupinová forma vyučovania: 564 žiakov 

 

     Počet žiakov podľa odborov: 

hudobný     377 žiakov 

výtvarný    340 žiakov 

tanečný      156 žiakov 

literárno-dramatický     68 žiakov 

 

 e/ počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov 

počet všetkých zamestnancov ku 30. 6.  2022: 54 z toho 

počet pedagogických zamestnancov celkom:  42 z toho  ( z toho 1 učiteľka na dohodu) 

Hudobný odbor  31 učiteľov (z toho 1 učiteľka na MD) 

Výtvarný odbor          6 učiteľov  

Tanečný odbor             3 učitelia 

Liter.- dram. odbor          2 učitelia 

 

    Počet nepedagogických zamestnancov: 11  z toho 

Administratívne pracovníčky 3 

Upratovačky   3 

Školník    1 

Kuriči    2 

Kostymérka   1 

Správca sieti   1 

 

f/ údaje  o plnení kvalifikačného  predpokladu pedagogických zamestnancov  

počet pedagógov,  ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady: 0  

z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 0 

plnenie kvalifikačného predpokladu v jednotlivých oddeleniach:  

hudobný odbor: 100%  
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výtvarný odbor: 100% 

tanečný odbor:  100%  

literárno-dramatický odbor: 100%  

 

  zvyšovanie kvalifikácie:  

  Bc.  Klaudia Čikkelová – 1. ročník magisterského štúdia štúdia na VŠMU v Bratislave, tanec 

  Štefan Vansač, DiS.art. – 1. ročník bakalárskeho štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

           so sídlom v Spišskom Podhradí, gitara, cimbal, klavír 

 

g/ informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Každý odbor a oddelenie participuje na verejných koncertoch, usporiadaných školou. V prvom 

polroku školského roka epidemiologická situácia neumožňovala organizovať akékoľvek hromadné 

podujatia. Napriek tomu sme odvysielali prostredníctvom kanála youtube niekoľko online 

koncertov.  

Usporiadané koncerty online v I. polroku: 

1. Vianočný koncert – 20.12.2021  

2. Novoročné pozdravy – 10.01.2022 

3. Novoročný koncert – 25.01.2022 

V druhom polroku epidemiologická situácia umožnila organizovať kultúrne podujatia: 

4. Matiné s J. Haydnom v koncertnej sále Reduty – 04.04.2022  

5. Jarný koncert v koncertnej sále Reduty – 12.04.2022 

6. Druhý jarný koncert v koncertnej sále ZUŠ – 28.04.2022 

7. Rodinný koncert v koncertnej sále ZUŠ – 16.05.2022 

8. Tanečný koncert v priestoroch Spišského divadla – 25.05.2022 

9. 1. a 2. koncert najmenších v koncertnej sále ZUŠ – 02.06.2022 

10. Záverečný koncert v koncertnej sále Reduty – 21.06.2022 

Žiaci VO prezentovali svoje práce na Vianočnom online koncerte, vyrobili  výrobky na pomoc 

deťom z Ukrajiny, ktoré sa predávali na Jarnom koncerte v foyeri koncertnej sály Reduty. 

 

Absolventské podujatia:   

Absolventské koncerty sa konali v koncertnej sále ZUŠ a koncertnej sále Reduty. 

Absolventský koncert 4./1./I.  06.06.2022 Koncertná sála ZUŠ 

1. absolventský koncert:     20.06.2022 Koncertná sála ZUŠ 

2. absolventský koncert:     22.06.2022 Koncertná sála Reduty  

 

16.06.2022 – Absolventské predstavenie žiakov  LDO z triedy Evy Kopperovej, sa prezentovalo  

hrou „Predzáhradka“ v Štúdiu 12 v ZUŠ. 

 

22.06.2022 -  Absolventská výstava žiakov VO sa aj v tomto školskom roku prezentovala  v 

exteriéri pred Radnicou, kde prebehlo  aj slávnostné vyradenie absolventov.  

 

Koncerty jednotlivých oddelení: 

Klavírne oddelenie zorganizovalo 3 klavírne koncerty 31.01.2022 – online, 18.05.2022 

a 14.06.2022 v koncertnej sále ZUŠ. 
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Triedne koncerty: 

Technická náročnosť spracovania nahrávok do online podoby neumožnila učiteľom usporiadať 

v každej triede triedny koncert v I. polroku. Na konci školského roka usporiadal triedny koncert 

každý vyučujúci. 

 

Súťaže: 

Napriek náročnej situácii týkajúcej sa pandémie sa vedenie školy rozhodlo usporiadať pravidelnú 

Krajskú súťaž v hre na dychové nástroje online. Táto súťaž bola vyhlásená pre žiakov ZUŠ 

Košického a Prešovského kraja. Z každej školy sa mohol zúčastniť v jednej kategórií iba jeden žiak 

za vybraný hudobný nástroj. Súťažný repertoár s dvoma skladbami, z toho jednou povinnou 

a stanovený časový limit boli v každej kategórii záväzné. Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov  z oboch 

krajov. Jednotlivé videonahrávky boli vyhodnotené dňa 26.04.2022 odbornou porotou v zložení  

Mgr. art. Júlia Burášová, Art.D., Mgr. art. Štefan Tkáč a Mgr. art. Peter Slávik. 

Vo viacerých oddeleniach sa podarilo usporiadať školské kolá súťaží nasledovne: 10.05.2022 

klavírne oddelenie, 13.05.2022 dychové  a bicie oddelenie a 24.05.2022 gitarové oddelenie. 

 

Mimoškolské vystúpenia: 

Dobrou reklamou pre školu je možnosť prezentovať svoju prácu na verejnosti vystúpeniami mimo 

pôdu našej školy. Viď príloha č. 1. 

 

Výsledky na súťažiach: 

Obvodné,  okresné, regionálne 

➢ 28.04.2022 Obvodné kolo speváckej súťaž Slávik Slovenska, v 1. kategórii získala 

Veronika Pagáčiková 1. miesto a v 3. kategórii získala 1. miesto Aneta Krčmárová, 

pripravil uč. Štefan Vansač, DiS.art., hudobný sprievod Marián Kamenický, DiS.art. 

 

➢ Regionálne kolo  XXXVII. celoslovenskej súťaže Vesmír očami detí 2022,  v  4. kategórii 

získal 1. miesto Oliver Kováč z tr. Mgr. art. Jany Ceterovej,   3. miesto Terézia Mária Smiková 

z tr. Mgr. Dominiky Vojtášovej,  v 5. kategórii získal 3. miesto Milan Martinický, čestné 

uznanie Nina Pavlíková, žiaci z tr. Mgr. Dominiky Vojtášovej 

 

➢ Regionálne kolo  59. ročníka Celoštátnej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum 2022- 

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického 

samosprávneho kraja, v A. kategórii – maľba: získala 2. miesto Lucia Mroceková , čestné 

uznanie: Natália Omastová, v B. kategórii – kresba a grafika získala 1. miesto Alexandra 

Repaská  a v  D kategórii – insitná tvorba sa na  2. mieste umiestnil Marco Kováč, žiaci 

z tr. Mgr.art. Jany  Ceterovej   

 

➢ Regionálne kolo AMFO 2022 (amatérska fotografia) – Viktória Forgáčová, z tr. Mgr.art. 

Tomáša Ceteru postúpila do krajského kola 

 

➢ 09.03.2022 Regionálne kolo Celoštátnej postupovej súťaže  Detskej dramatickej tvorivosti 

Z rozprávky do rozprávky, Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie KSK,  

Studio 12+20 získalo 1. miesto a postúpilo na krajské kolo tejto súťaže, žiaci z tr. Evy 

Kopperovej, DiS.art. 
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➢ 29.-30.03.2022 Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, SNV, v 1. kategórii poézia 

získala 1. miesto Lara Lišková, v 2. kategórii poézia získala 2. miesto Anika Antal,  v 3. 

kategórii poézia získala 1. miesto Sofia Pavlová, v 3. kategórii próza získala Michaela 

Petrášová 1. miesto, v 4. kategórii próza získala Petra Olejníková 1. miesto, v 4. kategórii 

poézia získala Petra Olejníková 2. miesto a Benjamín Gábor  v 4. kategórii poézia získal 1. 

miesto, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art. 

 

➢ 11.05.2022 Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska, Reduta, v 1. kategórii získala 

Veronika Pagáčiková 2. miesto, pripravil uč. Štefan Vansač, DiS.art.,  

 

➢ 31.05.2022 Výtvarná súťaž  OZ PRO MEMORY, mesto SNV a ZUŠ SNV, Židovská 

Spišská Nová Ves, Martina Pustaiová získala 3. miesto, z tr. Mgr. Ondreja Kondela  

 

➢ súťaž Návrh loga pre Občianske združenie Novoveská Huta, 5. miesto získala Sophia 

Šujanová, 4. miesto Emma Vrončová, 3. miesto Júlia Legátová, 2. miesto Zuzana 

Muchová, 1. miesto Diana Spišáková, z tr. Mgr. Ondreja Kondela 

 

➢ júl 2022 Regionálna súťaž Umenie v parku 2022, čestné uznanie získala Júlia Erbanová, 

z tr. Mgr. Evy Bavalovej 

 

Krajské 

➢ 15.11.2021  Krajské kolo súťaže v komornej hre Divertimento musicale, online, flautové 

kvarteto SYRINX sa umiestnilo v zlatom pásme, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej. DiS.art. 

 

➢ 26.4.2022 – Krajská dychová súťaž, ZUŠ SNV, v striebornom pásme sa v 2.kategórii – 

trúbka umiestnil Timotej Kopper, v 4. kategórii -  priečna flauta Natália Tkáčová, z tr.  Bc. 

Mareka Kacvinského, DiS., v 5. kategórii – priečna flauta Karolína Kozáková, 

a v bronzovom pásme sa v 2. kategórii– priečna flauta umiestnila Alísia Almássyová, z tr. 

Mgr. Denisy Kotradyovej 

 

➢ 28.4.2022  Krajská postupová súťaž detskej dramatickej tvorivosti Detské divadelné 

Košice, žiaci 2. ročníka 1. časti I. stupňa získali za hru Janko 1/2jenko  Cenu poroty a druhé 

miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola, žiaci z tr. Evy Kopperovej, DiS.art. 

 

➢ 04. – 05. 05.2022 Krajské kolo Hviezdoslavov Kubín, Michalovce, Lara Lišková v 1. 

kategórii získala diplom za výrazovú úroveň interpreta,  Sofia Pavlová získala v 3. kategórii 

poézia 1. miesto s postupom na celoslovenské kolo, žiaci z tr. Evy Kopperovej, DiS.art. 

 

 

Celoslovenské 

➢ 26.11.2021 Celoslovenská súťaž Čarovná flauta, Nižná na Orave, Alexandra Staniská  

získala v 3. kategórii 2. miesto, z. tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art. 

 

➢ 27.01.2022 Celoslovenská výtvarná súťaž Ilustrácia mojimi očami - Obec OLCNAVA, 

NADÁCIA JOZEFA SALAJA pre Spišské Vlachy a Spiš, ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské 

Vlachy, Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického 
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samosprávneho kraja, v 3. kategórii ZUŠ získala 2. miesto žiačka Dorota Mária Kočišová 

z tr. Mgr. Jany  Nahálkovej 

 

➢ 06.12.2021 Celoslovenská súťaž Anjel Vianoc, Tatranská galéria Poprad, čestné znanie 

získala Paulína Staňová,  z tr. Mgr. Ondreja Kondela 

 

➢ 17.12.2021 Celoslovenská online súťaž pre všetky odbory „Modrý svet očami umenia 

2021“, Karolína Kozáková sa umiestnila v striebornom pásme a Ela Jakubová v zlatom 

pásme v hre na flautu, z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art. 

 

➢ apríl 2022  Celoslovenská výtvarná súťaž SPIŠ A TATRY, spoločnosť Smartshop, 1. 

miesto získala Aneta Bryndzová a 3. miesto Lucia Karácsonyová, žiaci z tr. Mgr. Dominiky 

Vojtášovej 

 

➢ apríl 2022 – Celoslovenská súťaž „Slovenský ornament očami Spišiakov 2022“, Smižany, 

v kategórii C sa Adriana Hořáková umiestnila na 2. mieste, z tr. Mgr. Dominiky Vojtášovej 

 

➢ apríl 2022 Celoslovenská súťaž „O najkrajší návrh na obálku žiackej knižky“ do top 20 

najkrajších návrhov sa dostali dve práce našich žiačok Leony Žoldákovej a Tamary Hrubej 

z tr. Mgr. Dominiky Vojtášovej 

 

➢ 04.05.2022 Celoslovenská klavírna súťaž Banskoštiavnické kladivká 2022, v 1. kategórii sa 

v zlatom pásme umiestnila Laura Zoe Vaščáková, z tr. Mgr. Lucie Štapinskej, DiS.art. 

 

➢ 11.05.2022 Celoslovenská gitarová súťaž Smižianska gitara 2022, v Baby kategórii sa  

Richard Poľaško  umiestnil v striebornom pásme, z tr. Mgr. Zuzany Dudžákovej, Šimon 

Bečarik a Tobias Zeleňák sa umiestnili v striebornom pásme a zároveň Tobias Zeleňák 

získal diplom za najmladšieho účastníka celej súťaže, z tr. Mgr.art. Michaely Regecovej, 

v kategórii 1.B sa v striebornom pásme umiestnili Michal Kotrady, z tr. Mgr. Aleny 

Mušutovej, DiS.art., Šimon Štapinský, z tr. Mgr. Zuzany Lukáčovej, DiS.art. a v kategórii 

1.C sa Hugo Bizub umiestnil v striebornom pásme, z tr. Mgr. Zuzany Dudžákovej, DiS.art., 

v kategórii II.B sa Marián Jaško umiestnil v   striebornom  pásme, z tr. Mgr. Aleny 

Mušutovej, DiS.art. 

 

➢ 20.05.2022 Celoslovenská súťaž Prešovská cimbalová struna 2022 –  Jana Režnická sa stala 

víťazkou v zlatom pásme a najlepšou interpretkou vo svojej kategórii, z tr. Štefana 

Vansača, DiS.art.,  korepetovala Mgr. Ľudmila Milčáková, DiS.art. 

 

➢ 23.05.2022 Celoslovenské kolo Hviezdoslavov Kubín, Dolný Kubín,  Sofia Pavlová sa 

umiestnila v bronzovom pásme, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art. 

 

➢ 26.-28.5.2022 Celoštátna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, 

Šaľa, žiaci 2. ročníka 1. časti I. stupňa sa s hrou Janko 1/2jenko umiestnili v bronzovom 

pásme, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art. 

 

➢ 26.05.2022 Celoslovenská klavírna súťaž Pianoforte Stará Ľubovňa,  Laura Zoe Vaščáková 

sa v II. kategórii umiestnila v bronzovom pásme, z tr. Mgr. Lucie Štapinskej, DiS.art. 
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➢ 5.-6.06.2022 Festival komornej hudby Čadca, kvarteto priečnych fláut SYRINX sa 

umiestnilo v zlatom pásme a zároveň sa stalo Laureátom svojej kategórie, z tr. Mgr. Denisy 

Kotradyovej, DiS.art. 

 

➢ 16.06.2022  Gitarová online súťaž La Guitaromanie 2022 Martin, 1. miesto v Baby 

kategórii získal Tobias Zeleňák, z tr. Mgr. art. Michaely Regecovej 

 

➢ 17.06.2022 Celoslovenské kolo komornej hry Divertimento musicale, Rimavská Sobota, 

flautové kvarteto SYRINX sa umiestnilo v striebornom pásme a získalo aj cenu primátora, 

z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art. 

 

Medzinárodné 

➢ 02.12.2021 Medzinárodná výtvarná súťaž Bienále portrét, Košice, Alexandra Mistríková a 

Natália Kúkelčíková získali Čestné uznania spomedzi 600 výtvarných diel z viacerých 

krajín, z tr. Mgr. Evy Bavalovej. 

 

➢ Jún 2022 Medzinárodná výtvarná súťaž „Csontváryho túlavé topánky“ Sabinov, Kristína 

Nociarová získala v IV. kategórii ZUŠ 3. miesto, z tr. Mg. Evy Bavalovej. 

 

Iné: 

➢ Žiačky VO Vladimíra Gondeková, Victoria Forgáčová a Aneta Retterová, pod vedením p. 

uč. Ondreja Kondela, v spolupráci zo ZŠ Levočská  zmenili maľbami učebňu GEOGRAFIE  

na tejto škole. 

 

➢ maľba kulisy v koncertnej sále „PANI ZIMA“, na tvorbe sa podieľali žiačky 2/2/I. ročníka 

z triedy p. uč.  Mgr. Ondreja Kondela. 

 

➢ maľbu kulisy v koncertnej sále „JAR PRICHÁDZA“ vytvorila Mgr. Dominika Vojtášová. 

 

➢ Mgr. Ondrej Kondel spolupracoval s LDO pri výrobe rekvizít, kulís, scény. 

 

➢ Mgr. Michaela Formelová pripravovala počas dištančného vzdelávania strih 

videokoncertov a upravovala ich do finálnej podoby. 

 

➢ Anna Hojnošová, DiS.art. vyzdobovala koncertnú sálu v Redute pred koncertami.  

 

➢ Mgr. art. Filip Demek, DiS.art. zložil hudbu na text p.uč. Evy Kopperovej, DiS.art. do 

predstavenia  „Belasý vták“. 

 

➢ Mgr. Jana Nahálková navrhla a realizovala výtvarné spracovanie choreografie Hodiny, 

Kliatba na Tanečnom koncerte v Spišskom divadle pre žiačky z triedy p.uč. Mgr. Gabriely 

Váradi. 

 

➢ Marián Kamenický, DiS.art. spolu so žiakmi nacvičil zmes cigánskych piesní, ktoré tvorili 

hudobný podklad k tanečnej choreografii „Cigáni“ pre žiačky  z triedy p.uč. Mgr. Jany 

Kamenickej prezentovanej na Tanečnom koncerte v Spišskom divadle. 

 

➢ Mgr. Alena Mušutová, DiS.art. a Roman Barabas, DiS.art. spolupracovali so žiakmi p. uč. 

Evy Kopperovej, DiS.art. pri nácviku skladby do absolventského predstavenia 

„Predzáhradka“. 
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➢ 01.- 03.07.2022 sa žiaci 4./2./I. a 1./II. LDO s p.uč. Evou Kopperovou, DiS.art. zúčastnili 

intenzívneho kurzu dabingu v Hudobnej akadémii v Bratislave. 

 

➢ Mgr. Dominika Vojtášová vytvorila logo,  diplomy na Krajskú dychovú súťaž a na všetky 

koncerty navrhla plagáty a titulné strany programov. 

 

➢ Mgr. art. Jana Ceterová vyrobila odznaky na Krajskú dychovú súťaž. 

 

➢ Mgr. Dominika Vojtášová a Mgr. Jana Nahálková sa podieľali na fotení a nahrávaní 

koncertov poriadaných školou. 

 

➢ Mgr. Dominika Vojtášová navrhla a realizovala absolventské tablo.  

 

➢ Mgr.art. Tomáš Cetera sa podieľal na výrobe videoprojekcie na koncert „Matiné 

s Haydnom“ a propagačných materiálov pre LDO. 

 

h/ informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Výtvarný odbor  

Výtvarný projekt Rodina na 100 slov bol zameraný na ilustrácie k literárnym žiackym prácam. 

Zapojili sa žiaci z tr. Mgr. art. Jany Ceterovej a Mgr. Jany Nahálkovej. Výsledkom bola kniha, 

prezentovaná na výstave pri Radnici, v ktorej sú uverejnené ilustrácie našich žiakov. 

 

Žiaci z tried Mgr. Ondreja Kondela, Mgr. Jany Nahálkovej, Mgr. Dominiky Vojtášovej, Mgr. art. 

Jany Ceterovej pravidelne navštevovali výstavy umeleckých diel a tvorivých dielní v Galérii 

umelcov Spiša. 

  

Aktivity učiteľov 

November 2021 Mgr. art. Tomáš Cetera sa  cez Erazmus zúčastnil školenia kreatívnych techník, 

3D tlače, grafického  dizajnu a i. v Prahe 

 

Január  2022 Mgr. art. Jana Ceterová, Mgr. art. Tomáš Cetera porotcovia v celoslovenskej 

výtvarnej súťaži Ilustrácia mojimi očami 

 

Február 2022 Mgr. Eva Bavalová absolvovala seminár „Vytváranie proinkluzívneho prostredia 

v základnej umeleckej škole“ 

 

29.-30.03.2022 Eva Kopperová, DiS.art. predseda poroty okresného kola recitačnej súťaže 

„Hviezdoslavov Kubín“ 

 

31.03.2022 Mgr. Jana Nahálková absolvovala vzdelávanie Leadership Akadémia v Spišskej Novej 

Vsi 

 

Máj 2022 Mgr. art. Jana Ceterová porotca  okresnej súťaže Holokaust mojimi očami 

 

Apríl, máj  Mgr. art. Filip Demek, DiS.art. predseda poroty v obvodnom a okresnom kole 

speváckej súťaže Slávik Slovenska  
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11.05.2022 Eva Kopperová, DiS.art. predseda poroty okresného kola celonárodnej súťaže 

v rétorike 

 

26.-28.06.2022 Mgr. Zuzana Dudžáková, DiS.art. sa zúčastnila Inovačného  vzdelávania 

v Bratislave 

 

04.-10.07.2022 PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD.  sa ako pozorovateľ  zúčastnila Medzinárodnej 

klavírnej súťaže a interpretačných kurzov v Žiline.  

 

26.-28.08.2022 Základy improvizácie s Martinou Komínkovou online absolvovala Mgr. Denisa 

Kotradyová, DiS.art. 

 

i/ informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

    V školskom roku 2021/2022 v  našej ZUŠ nebola vykonaná Štátna školská inšpekcia. 

 

j/ informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy 

Priestory školy a učebne 

počet využívaných učební: 45 

počet elokovaných tried:  1 trieda VO (2 skupiny) ZŠ Komenského, 1 trieda VO (2 skupiny), 1 

trieda TO (2 skupiny) ZŠ Ing. O. Kožucha, 1 trieda TO Hutnícka (2 skupiny) 

➢ Miestnosti  na realizáciu koncertov a predstavení: veľká koncertná sála, malá koncertná 

sála, divadelné štúdio 

➢ Čakacia miestnosť pre rodičov vybavená knižnicou, sedačkou, stoličkami, stolom, 

nápojovými automatmi, ktorú môžu v prípade potreby využívať žiaci školy, učitelia, rodičia 

 

Materiálne zabezpečenie výučby učebnými pomôckami 

Triedy sú zabezpečené základnými materiálnymi pomôckami nevyhnutnými na realizáciu 

vyučovacieho procesu. Pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním prihliadame 

na základné fyziologické potreby žiakov, zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia detí, prevenciu 

pred úrazmi a požiarmi. Každá individuálna hudobná trieda je vybavená potrebnými hudobnými 

nástrojmi, CD prehrávačmi, stojanmi, metronómami, hudobnou literatúrou, ktorá sa nachádza 

v notových archívoch každého oddelenia, inými povinnými pomôckami. Jednotlivé triedy HO, TO, 

LDO, VO, HN sú vybavené tabletom, notebookom, alebo počítačom, ktoré môžu vyučujúci 

využívať  na vedenie pedagogickej dokumentácie v informačnom systéme pre Základné umelecké 

školy - iZUŠ, na využitie v prípade potreby dištančného vzdelávania a takisto vo vyučovacom 

procese. Triedy hudobnej náuky sú vybavené lavicami, stoličkami, stierateľnou 

tabuľou, edukačným programom, zvonkohrami, rytmicko a melodicko ľahko ovládateľnými 

nástrojmi. Obe triedy hudobnej náuky majú prístup na internet, interaktívnu tabuľu s novým 

edukačným hudobným softvérom.  Jedna trieda je  vybavená počítačmi, druhá trieda tabletmi pre 

žiakov. Spevácke triedy sú naviac vybavené mikrofónom a reproduktorom. Bicia trieda je 

vybavená okrem povinných pomôcok aj reproduktormi, mix pultom a potrebnou technikou na 

zapojenie zvukovej techniky, ktorú bicisti používajú pri hre populárnych a iných skladieb. 

V odbornej učebni pre komornú, súborovú a orchestrálnu hru sa nachádza materiálne vybavenie na 

požadovanej úrovni. Koncertné sály sú vybavené klavírnymi krídlami, pódiom a stoličkami pre 

divákov a ozvučovacou technikou. Každý vyučujúci vlastní školský flash disk, tablet, pc, alebo 

notebook a v každej triede je umožnený prístup na  internet. Pedagógovia majú prístup k trom 

školským počítačom s tlačiarňou a kopírovacím zariadením, ktoré sú umiestnené v zapisovateľni.  

Výtvarný odbor má v základných požiadavkách uvedené tieto vyučovacie priestory: výtvarný 

ateliér, trieda vybavená počítačmi, modelovňa, odborná knižnica a skladový priestor. Každý 
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vyučujúci má svoj vlastný výtvarný ateliér = výtvarná trieda. Sú zabezpečené maliarskymi 

stojanmi/kozami, pracovnými lavicami, prenosnými svietidlami, podložkami na kreslenie, regálmi, 

zásuvkami a skriňami na archiváciu práce žiakov. V triedach je nainštalovaná interaktívna tabuľa 

a školský počítač. Všetky triedy majú zabezpečné umývadlo. Vo výtvarnom odbore máme 

zriadenú jednu triedu pre odbor Multimediálna tvorba so zameraním na fotografiu, digitálnu 

kresbu, animáciu a elektronické média. Pod tento odbor sa začlenil aj nepovinne voliteľný predmet 

PC-Grafika. Daný odbor vedie p. uč. Mgr.art. Tomáš Cetera. Trieda je vybavenú počítačmi, 

farebnou tlačiarňou, 3D tlačiarňou, kompaktným fotoaparátom, premietacím plátnom, animačnými 

programami a tiež aj videokamerou s kamerovým statívom. Počítače majú špecifický edukačný 

softwér potrebný k výučbe daného predmetu. Na vyučovanie predmetu fotografia slúži fotoateliér 

s potrebnými technickými úpravami a technickým vybavením. Fotoateliér slúži nielen potrebám 

odboru, ale celej školy (fotenie žiakov a učiteľov na tablo, fotenie žiakov za účelom výuky, fotenie 

žiackych prác...).  Ďalej  máme zriadenú modelovňu, kde sú umiestnené pracovné stoly, 

modelovacie hmoty, a tiež aj keramická pec. V tejto triede sa vyučuje ďalší voliteľný predmet 

keramika. Skladové priestory pre výtvarný odbor má každý učiteľ vo svojej triede, kde má pre tieto 

potreby skrine na materiál, regály a zásuvky na archiváciu prác žiakov. Odborná knižnica 

vybavená monografiami, dejinami umenia, odbornými časopismi, DVD filmy  pre VO nie je 

zriadená. Každý vyučujúci má bibliotéku výtvarného umenia vo vlastnej triede. 

Tanečné triedy sú vybavené špeciálnou tanečnou podlahou, zrkadlami, baletnými tyčami, 

cvičebnými podložkami, klavírom, videokamerou, školským notebookom a reproduktormi na 

reprodukovanie hudby a  jedna trieda aj interaktívnou tabuľou. Kostýmové vybavenie pre potreby 

tanečných choreografií je uskladnené v kostýmovej miestnosti. V šatniach sú skrine na ukladanie 

kostýmov.  

Odborné učebne s vyhradeným priestorom pre spoločné činnosti LDO sú vybavené požadovanými 

pomôckami ako je katedra, stoličky, lavice, notebook pre vyučujúcu a 2 počítače pre žiakov 

s pripojením na internet, druhá učebňa je vybavená pc, interaktívnou tabuľou, internetom, 

reproduktormi a mikrofónom. Odborná učebňa pre vyučovanie dramatiky, prácu v súbore 

a základy dramatickej tvorby   je vybavená na požadovanej úrovni ako je pódium, ozvučovacia 

technika, stoličky, rekvizity, audioprehrávač.  

 

k/ informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a v ktorých má škola nedostatky 

oblasť dobrých výsledkov školy:   

➢ počty prijatých žiakov na stredné školy 

 

Meno žiaka Škola  Pripravil  
Tamara Fiľová Súkromné tanečné konzervatórium 

Liptovský Hrádok 

Bc. Klaudia Čikkelová, DiS.art. 

Júlia Erbanová Škola úžitkového výtvarníctva Košice Mgr. Eva Bavalová  

Eliška Marciová Škola umeleckého priemyslu Košice Mgr. Dominika Vojtášová 

Martina Combová SPgŠ Levoča  Mgr. Dominika Vojtášová 

Lilia Kyshko Škola umeleckého priemyslu Prešov Mgr. Dominika Vojtášová 

Michaela Kurtová SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves Mgr. Dominika Vojtášová 

Judita Jánošíková SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves Mgr. Dominika Vojtášová 

Aneta Krčmárová SPgŠ Levoča Ľubica Gábiková, DiS.art. 

Ján Pecha  Súkromné hudobné a dramatické 

konzervatórium, Požiarnicka,  Košice 

Marián Kamenický, DiS.art. 

Alexandra Ščúrová Konzervatórium Timonova, Košice Mgr. art. Filip Demek, DiS.art. 

 

 

➢ silné stránky školy 
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kvalifikovanosť pedagogického zboru 

monopolné postavenie školy 

záujem o účasť na súťažiach 

vysoká úspešnosť pri prijatí žiakov na stredné školy  

dlhodobé úspechy na súťažiach až po medzinárodnú úroveň 

výborná spolupráca s miestnymi  kultúrnymi inštitúciami 

dobrá medziodborová spolupráca 

podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta a regiónu /množstvo mimoškolských vystúpení / 

využívanie IKT technológií vo vyučovacom procese 

zavedenie  elektronického systému  na vedenie školskej dokumentácie 

udržiavanie ľudových tradícií 

čakacia miestnosť pre rodičov 

pripojenie na internet, wifi v priestoroch školy 

triedenie odpadu 

 

oblasť nedostatkov školy 

zastaralá a chátrajúca budova 

nedostatočne zabezpečený vstup do budovy pre handicapovaných občanov/žiakov  

 

 

 

Prílohy: 

č.1 Vystúpenia mimo školy 

č.2 Priebeh dištančného vzdelávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: 
Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art., riad.    

Mgr. Zuzana Lukáčová, DiS.art., zást.                     V Spišskej Novej Vsi  20. 09.2022  
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Príloha č.1 

Vystúpenia mimo školy 

 

1.  Dňa 09.09.2021 sa konalo Odhaľovanie pamätníka obetiam holokaustu. Program dodal Mgr. 

Gabriel Kopilec, DiS. art. a Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art. 

 

2. Dňa 04.11.2021sa konala vernisáž výstavy „Zabudnutí susedia“, ktorú organizovalo Spišské 

osvetové stredisko. V programe vystúpila Katarína Hvizdošová z tr. Mgr. Mariany  Kacvinskej, 

DiS.art. 

 

3.  Dňa 11.11.2021 sa konala vernisáž fotografií pod názvom „Foto klubu SPIŠ“, ktorú 

organizovalo Spišské osvetové stredisko.  V programe vystúpila Ráchel Nadžadyová z tr. Mgr. 

Gabriela Kopilca, DiS.art. 

 

4.  Dňa 31.03.2022 prebehlo vyhodnotenie regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže 

a výstavy amatérskej fotografie „AMFO 2022“, Spišské kultúrne centrum a knižnica, SNV. V 

kultúrnom programe sa predstavili Katarína Kollárová z tr. Romana Barabasa, DiS. art.  a Jakub 

Novotný z tr. Mgr. Zuzany Lukáčovej, DiS.art.  

 

5.  Dňa 07.04.2022 sa uskutočnilo Privítanie novorodeniatok v Kultúrnom dome v Tepličke. 

V programe účinkovali Dominika Vojtkovská, Martin Kokoruďa, z tr. Mgr. Aleny Mušutovej, DiS. 

art. a Nela Pastuchová, Zuzana Vikartovská, Alexandra Ščúrová, z tr. Mgr. art. Filipa Demeka. 

 

6.  Dňa 25.04.2022 sa uskutočnilo Oceňovanie najlepšieho športovca mesta SNV v koncertnej sále 

Reduty. V programe vystúpil spevácky zbor z tr. Mgr. art. Filipa Demeka, Štefana Vansača, DiS. 

art., Mgr. Gabriela Kopilca, DiS. art., Sláčikový komorný orchester z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, 

DiS. art. a žiačky TO z tr. Bc. Klaudie Čikkelovej. Spolupracovali Mgr. Ľudmila Milčáková, DiS. 

art., Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art., Mgr. Denisa Kotradyová,  DiS. art., Mgr. art. Filip Demek 

a Mgr. Peter Zajac, DiS. art. 

 

7.  Dňa 04.05.2022 – Spomienka na 103. výročie tragickej smrti M.R. Štefánika, pamätník M.R. 

Štefánika. Program dodali žiaci z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS. art. 

 

8. Dňa 05.05.2022 prebehla vernisáž výstavy, Spišské kultúrne centrum a knižnica, SNV. 

V programe vystúpili Daniel Leško a Alexandra Andrtová z tr. Henriety Filipovej. 

 

9.  Dňa 11.05.2022 prebehlo okresné kolo súťaže „Slávik Slovenska“ v koncertnej sále Reduty. 

V programe vystúpila  ĽH Spišanček z tr. Mgr. Martina Richnavského a Štefana Vansača, DiS. art. 

 

10.  Dňa 14.05.2022 sa uskutočnil „Ples ľudí s dobrým srdcom“ v koncertnej sále Reduty. Program 

dodali flautové kvarteto SYRINX z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS. art., Marianna Novotná z tr. 

Mgr. Gabriela Kopilca, DiS. art., Sláčikový komorný orchester z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, 

DiS. art. 

 

11.  Dňa 26.05.2022 sa uskutočnilo podujatie pod názvom „Cena mesta“, Radnica. Program dodal 

Sláčikový komorný orchester z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS. art. 

 

12.  Dňa 31.05.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže „Židovská Spišská Nová Ves“, v Spišskej 

knižnici. Program dodali žiaci Matej Baniak a Andrej Sedlačko z tr. Radoslava Sedláka, DiS.art. 
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13. Dňa 10.06.2022 prebehli na futbalovom štadióne Spišské športové hry. Programom prispeli 

absolventky 4./2./I a 4./II. TO, z tr. Bc. Klaudie Čikkelovej, DiS.art. 

 

14. Dňa 16.06.2022 sa konal na futbalovom štadióne futbalový turnaj „Pohár Karola Poláka“. Na  

otvorení turnaja účinkovali tanečná skupina Dance Sapiens, z tr. Bc. Klaudie Čikkelovej, DiS.art. 
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Príloha č.2  

Priebeh dištančného vzdelávania 

 

Dištančné vzdelávanie v období od  29.11.2021 do 09.01.2022 

1. Prerušené vyučovanie v ZUŠ 

Od 29.11.2021 do 09.01.2022 prebiehalo vyučovanie  dištančnou formou. Po vianočných 

prázdninách sa od 10.01.2022 obnovilo prezenčné vyučovanie za stanovených hygienických 

podmienok. 

 

Metódy, formy a spôsob vyučovania 

Vyučovanie individuálnych hodín 

Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou prostredníctvom: online hodín, konzultácií cez telefón, 

pomocou mobilných aplikácií (Viber, WhatsApp, Skype, Facebook, Messenger, Zoom, Meet). 

Niektorí vyučujúci pripravovali počas karantény pre žiakov aj inštruktážne videá a korepetítori 

nahrávali korepetície ako podklad pre cvičenie žiakov doma.  

 

Vyučovanie  hudobnej náuky, korepetícií a  ostatných predmetov HO 

Vyučovanie hudobnej náuky prebiehalo online a žiakom boli zadávané aj úlohy prostredníctvom 

emailov a web stránky. Úlohy posielali žiaci mailom. 

Vyučovanie a preberaná látka zohľadňovali  danú situáciu. Väčšina žiakov reagovala pravidelne, 

takže môžeme zhodnotiť, že naplánované ciele boli splnené. Vyučovanie ostatných predmetov - 

komorná hra, štvor-šesťručná hra, hra v orchestri/súbore, ľudová hudba, ľudový spev, zborový 

spev  prebiehalo individuálne online. 

 

Vyučovanie v skupinovej forme 

Vyučovanie v čase karantény vo všetkých skupinových odboroch prebiehalo  online formou 

prostredníctvom video hovorov - aplikácia google meet, messenger, whatsApp, zoom. Učitelia 

komunikovali so žiakmi a aj rodičmi pomocou rôznych aplikácii, sms správ, telefonicky, cez 

sociálne siete a pod. 

Dištančné vyučovanie prebiehalo u väčšiny žiakov kladne, pripájali sa na vyučovanie pravidelne, 

domáce zadania si plnili včas. Obdobie dištančného vzdelávania trvalo necelý mesiac preto sme 

nezaznamenali väčšie problémy a výpadky vo výučbe. Učitelia aj žiaci mali skúsenosti 

s dištančným vzdelávaním z minulého školského roku a  vzniknuté situácie dokázali promtne 

riešiť. Prístup žiakov u mladších ročníkov bol pomerne pozitívny, u starších žiakov to bolo 

s motiváciou náročnejšie. 

Aj napriek tomu, že online priestor sa za posledné obdobie stal pre študentov nie práve obľúbeným 

a preferovaným spôsobom štúdia, všetci žiaci k zadaným úlohám pristúpili veľmi zodpovedne 

a svoje výkony mnohí prezentovali na online koncertoch ZUŠ. 

Po zlepšení epidemiologickej situácie sa žiaci vrátili od 10.01.2022 k prezenčnej forme 

vyučovania.  

 

 

 

 

   

     
 


