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Predkladá: 
       
Mgr. Klára Kuliková   
riaditeľka školy      
    
       
      Vyjadrenie rady školy:  
      Rada školy odporúča zriaďovateľovi 
         Mestu Vranov nad Topľou 
      s c h v á l i ť – n e s c h v á l i ť 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy   
za školský rok 2010/2011 

                                                               PaedDr. Magdaléna Šamová   
                  predseda Rady školy  

pri ZUŠ, Ul. A. Dubčeka č. 880    
 
 

Stanovisko zriaďovateľa:  
 
obec    M e s t o Vranov nad Topľou 
s c h v a ľ u j e – n e s c h v a ľ u j e 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy   
za školský rok 2010/2011 
ZUŠ, Ul. A. Dubčeka č. 880    
 
 
 

Vypracovala:  Mgr.Klára Kuliková, riaditeľka školy 
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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. Návrhu koncepcie rozvoja  školy z novembra 2007     
4. Plánu práce školy a Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2010 - 

2011 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce  predmetových komisií 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Vranov nad Topľou 
7. Ďalších podkladov   

 
 
 

a) Základné identifikačné údaje o škole: 
 
 

1. Názov školy:              Základná umelecká škola 
2. Adresa školy:             Ulica A. Dubčeka č. 880, 093 01  Vranov nad Topľou 
3. Kontaktné údaje školy: 

         
 
 
 
 
          IČO: 37873423 

           
      4. Internetová a elektronická adresa školy: 
 

e-mailová adresa  web-stránka 
umelecka880@gmail.com  
zusmestavv@centrum.sk   

www.zus880.eu  
www.zusmestavv.edupage.org 

     
      5. Zriaďovateľ školy:     Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad 
                                            Dr. C. Daxnera 87/1 
                                            093 16 Vranov nad Topľou 
         Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
 

                                  
     6. Vedúci zamestnanci:  
   
          riaditeľka školy:                       Mgr. Kuliková Klára  

 zástupkyňa riaditeľky školy:             Popaďáková Viera 
 
 

Telefónne čísla Mobilné čísla Fax 
   057/4888100 0918 817 539 057/44888101 
   057/4422302 0918 817 540  



 4 

 
7.  Rada školy: 

• predseda:                 PaedDr. Magdaléna Šamová  
• podpredseda:                  Ing. Iveta Migaľová  
• zapisovateľka:                Mgr. Zuzana Joneková     
• člen                               Mgr. Antolíková Emília 
• člen:                         PaedDr. Jozef Baran   
• člen:                                Ing. Alfonz Kobielský  
• člen:                                Ing. Silvester Mušák  
• člen:                                Ing. Ľubomír Pidaný   
• člen:                                       Mária Poľáková 

 
Umelecká rada školy: 

• predseda:             Mgr. Klára Kuliková 
• podpredseda                 Viera Popaďáková 
• člen:                              Oľga Jakubová   
• člen:                PaedDr. Magdaléna Šamová,  

    od 1.11.2010 Mgr. Mária Pavolková    
• člen:                              Marcela Eperješiová 
• člen:                       Bc. Ľudmila Vardžiková  
• člen:                     Mgr. Danka Sotáková  
• člen:                              Mária Trochcová 
• člen:                     Mgr. Ján Kostelník 
• člen:                             Silvia Hudáková         
                                          

Vedúci predmetových komisií: 
• hudobný odbor: klavírne oddelenie -   Oľga Jakubová                                                                  
                                hudobná náuka -       PaedDr. Magdaléna Šamová,  
                                                                  Mgr. Mária Pavolková  - od 1. 11. 2010 
•                           akordeónové oddelenie - Marcela Eperješiová 
  

                                       oddelenie dychových  
                                       a sláčikových nástrojov –   Bc. Ľudmila Vardžiková,  

      Mgr. Danka Sotáková –zodp. za  
              sláčikové oddelenie 

• výtvarný odbor -                                         Mgr. Ján Kostelník 
• tanečný a literárno-dramatický odbor - Silvia Hudáková               

 
 Výbor  RZ: 

predseda:      Ing. S. Mušák    
podpredseda:           Mgr. D. Roziková  
hospodár:                 M. Sabovíková  
overovateľ:                   B. Štefanková 

           predseda rev. komisie:      Ing. M. Sariková   
           člen rev. komisie:                 M. Piňos 
           zapisovateľ:                              M. Jenčová  

členovia:                                V. Bankovičová  
  Mgr. J. Budaiová  
        J. Čalfa  
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                                                             D. Exenbergerová   
                                                            B. Havašiová  

G. Hodorová   
  T. Jarinkovičová 
  K. Kolečavová 
  M. Piňková  
  R. Rákošová  
  T. Sendeková  
  M. Sokolová  
  G. Trebuňáková  

 
 

b) Počet žiakov školy: 
 
Spolu 501 žiakov: 
 
HO - 263 žiakov        TO -    79 žiakov 
VO - 131 žiakov                LDO - 28 žiakov 
Prípravné štúdium – spolu  62 žiakov: 
 
     HO -   40 
     VO -   15 

     TO -     7 
     LDO -   0 

V šk. r. 2010/11 absolvovalo 27 žiakov I. stupňa, 2 žiaci II. stupňa základného štúdia. 
K 30. 6. vystúpilo spolu 24 žiakov, t. j. 4,8%. 
Prehľad prospechu v základnom štúdiu: 
 

 
Opravnej skúšky v auguste sa zúčastnil 1 žiak – neprospel a opakuje ročník, 1 žiak 
sa nezúčastnil - neprospel. 
Z 9 žiakov sa komisionálnej skúšky zúčastnila 1 žiačka – neprospela, ostatní žiaci sa 
nezúčastnili – neprospeli. 
 
c) Počet žiakov prijatých do 1. ročníka – spolu 66 do všetkých odborov: 

 
HO - 39 žiakov (1 žiak sa 
nezúčastnil postupovej skúšky) 
VO   -    15   žiakov 

TO -    10  žiakov 
LDO -   2  žiaci 

 
Na štúdium na strednej, vysokej škole na základe talentovej skúšky boli prijatí 
žiaci: 

• D. Holomančinová, 7. roč./I. st., hra na klavíri – Sociálna a pedagogická 
akadémia, Prešov, vyučujúca - PaedDr. M. Šamová 

 

Odbor Počet 
žiakov 

Prospel 
s vyznam. 

Prospel Neprosp. 
 

Neklasif. 
 

Preruš. 
štúd. 

Hudobný 217 101 112 2 2 0 
Výtvarný 108 80 26 0 2 0 
Tanečný 64 28 19 0 3 14 
LDO 26 14 0 0 2 10 
SPOLU 415 223 157 2 9 24 
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e) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania k 31.8.2011: 

      
 
f)    Zoznam študijných odborov a jednotlivých predmetov: 

 
 Hudobný odbor: 

• hra na klavíri  
• hra na husliach   
• hra na zobcovej flaute, 

priečnej flaute, klarinete, 
saxofóne 

• hra na cimbale 
• hra na  akordeóne  
• hra na gitare 
• hra na bicích nástrojoch 
 
 

Výtvarný odbor: 
• kresba 
• maľba  
• grafika  
• kombinované techniky 
• modelovanie 

     Tanečný odbor: 

• klasický tanec 
• kreatívny tanec 
• ľudový tanec 
• džezový tanec 

 
 
  

 
 
 
 
 
    Literárno-dramatický odbor: 

• dramatická príprava  
• dramatika a slovesnosť  
• pohyb, prednes  
• práca v súbore 

 

 Zoznam uplatňovaných učebných plánov: 
 

ROČ. Poč. ž. Prospel 
s vyznam. 

Prospel Neprospel 
po opr. 
skúške 

Neprospel 
po komis. 

skúške 

1. 64 36 28 0 0 

2. 69 39 27 1 2 

3. 77 35 39 1 2 

4 52 34 17 0 1 

5 42 21 20 0 1 

6 36 20 15 0 1 

7 28 18 9 0 1 

8 6 5 1 0 0 

1./II. 10 6 4 0 0 

2./II. 6 4 1 0 1 

3./II. 2 2 0 0 0 

4./II. 2 2 0 0 0 

ŠPD 1 1 0 0 0 

SPOLU 391 223 157 2 9 
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Prípravné štúdium, 1., 2. a 3. roč. – podľa uč. plánov – CD-2009-27474/21375-1:911 
s platnosťou od 1. septembra 2009: 
HO: 

hra na klavíri – uč. plán č. 3 
hra na husliach, hra na gitare, hra na akordeóne, hra na cimbale –uč. plán č. 4 
hra na zobcovej flaute – uč. plán č. 5 
hra na priečnej flaute, trúbke, saxofóne, klarinete – uč. plán č 9 
hra na bicích nástrojoch - uč. plán č. 9 

TO: 
Tanečná príprava, klasický, ľudový, kreatívny, džezový tanec a tanečná prax – 
uč. plán č. 36 

VO: 
Výtvarná tvorba I. – uč. plán č. 52 

LDO: 
Dramatická príprava, pohyb, prednes, práca v súbore – uč. plán č. 41 

 
Od 4. ročníka podľa uč. plánov č. 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004: 
HO – I. stupeň: 
 

hra na klavíri – uč. plán č. 2  
hra na husliach – uč. plán č. 4  
hra na zobcovej flaute– uč. plán č. 8 
hra na priečnej flaute, trúbke, saxofóne, klarinete – uč. plán č. 9 
hra na gitare – uč. plán č.11 
hra na cimbale – uč. plán č. 12 
hra na akordeóne – uč. plán č. 13 

 
     - II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých: 

hra na klavíri – uč. plán č. 20  
hra na husliach – uč. plán č. 20 
hra na priečnej flaute, saxofóne, klarinete – uč. plán č. 20 
hra na akordeóne – uč. plán č. 20 
 

TO – I. stupeň: 
Tanečná príprava, klasický, ľudový, kreatívny, džezový tanec a tanečná prax  
 – uč. plán č. 38 
VO – I. stupeň: 
 
             1.  Výtvarná výchova – uč. plán č. 43 

 
      – II. stupeň: 
Výtvarná výchova zameraná na samostatnú tvorbu – uč. plán č. 44 
LDO – I. stupeň: 

Dramatická príprava, pohyb, prednes, práca v súbore – uč. plán č. 48 
 
g)   Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu ped. zamest. 
školy: 
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Počet zamestnancov spolu:  30 /1 RD/ 
 

 Interní zamestnanci Zamestnanci na kratší 
prac. čas 

Hudobný odbor 13 9 
Výtvarný odbor 2 /1RD/  
Tanečný odbor 1  
Literárno-dramat. odbor  1 
Nepedagogickí  
zamestnanci 

4  

 
Kvalifikačné predpoklady pedagogických pracovníkov: 
 
Hudobný odbor  -  26 pedagogických zamestnancov:  

• 5 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
• 2 - vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (jedna študuje na VŠ) 
• 10 - konzervatórium s absolutóriom (jedna študuje na VŠ) 
• 4 -  doplňujú si kvalifikáciu 

Výtvarný odbor –    3 učitelia 
• 2 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
• 1  učiteľka na RD  - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa                                   

Tanečný odbor –      1 učiteľka 
• 1 – stredoškolské vzdelanie, doplnená  tanečná pedagogika 

Literárno-dramat. odbor  –  1 učiteľka 
• 1 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

 
h)  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

 
-  Bc. Zuzana Joneková,– úspešne ukončila magisterské štúdium s aprobáciou 
hudobné umenie – náboženská výchova 
-   Ľudmila Vardžiková  – vysokoškolské štúdium s aprobáciou hudobná výchova – 
etická výchova 
- Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, akreditované 
vzdelávanie –  zúčastnilo sa 9 učiteľov, úspešne ukončilo – 9 učiteľov 
-  Mgr. Klára Kuliková, riaditeľka školy ocenená pri príležitosti 20. výročia MPC 
v Prešove za významný prínos pre pedagogickú a odbornú prax 

 
i)  Prezentácia školy na verejnosti: 
       ZUŠ  pravidelne prezentuje na verejnosti  nadobudnuté vedomosti a zručnosti 
žiakov organizovaním  koncertov v MsDK a pokrýva požiadavky verejnosti na 
vystúpenia a prezentácie v rámci kultúrnych podujatí regiónu. Organizuje aj  koncerty 
pre základné a materské školy. 
Podujatia pre učiteľov ZUŠ a ZŠ: 

• október 2010 - Metodický deň pre učiteľov s medzinárodnou účasťou lektorov 
v rámci hudobno-pedagogického fóra MPC r. p. v Prešove: 

Inovácia klavírnej výučby v primárnom a sekundárnom umeleckom vzdelávaní 
– lektori:                                                                                                                    
Prof. MgA. René Adámek, pedagóg a interprét,  Ostravská univerzita v Ostrave – CZ,                                
a Katolícka univerzita v Ružomberku                                                                                                     
Prof. Noemi Maczelka, vedúca inštitútu hudobnej pedagogiky a koncertná  
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klaviristka,  Univerzita v Szegede - MR,                                                                                                                 
PaedDr. Štefka Kovačeva-Palovičová – klavírny pedagóg  a korepetítorka,                                  
Katolícka univerzita v Ružomberku. 

• apríl 2011 – v spolupráci s MPC r. p. v Prešove - porada riaditeľov ZUŠ 
Prešovského a Košického kraja  

Profesijný štandard učiteľa ZUŠ a Školský vzdelávací program ZUŠ  
Lektor: Doc. Mgr. art. I. Medňanská, PhD., PU v Prešove a učiteľka kontinuálneho 
vzdelávania MPC r. p. v Prešove 
 
Ďalšie podujatia školy: 

 
• Deň otvorených dverí - dňa 11. mája 2011 škola prezentovala možnosti štúdia 

pre 400 detí  ZŠ Vranova n. T. 
 

• Deň poradenstva pre rodičov a žiakov prípravného štúdia – 14.12.2009 
pripravili učitelia školy  pre rodičov žiakov prípravného štúdia deň  
poradenstva  s cieľom podrobne prezentovať možnosti štúdia v ZUŠ. 

 
Súťaže: 
 

Hudobný odbor: 
 
Medzinárodné súťaže: 
 

• 10. ročník „Medzinárodnej gitarovej súťaže Bojnice 2011“  
Bradovková Emília Anna, 2. roč.  
vyučujúci – V. Futej 
Umiestnenie - víťaz kategórie 

• 10. ročník medzinárodného akordeónového festivalu „Euro musette – Golden 
tango“, Rajecké Teplice 

Miriama Takáčová, 7. ročník -  vyučujúci – M. Demeterová 
Umiestnenie – zlaté pásmo 
Marián Baran, 4. ročník - vyučujúci – M.Eperješiová 
Umiestnenie – zlaté pásmo 

• Hudobný festival I. Ballu, Dolný Kubín – klavírna Orava Kláry Havlíkovej 
štvorručná  hra na klavíri  

Katarína Furdáková – 1. roč. II. st., Alžbeta Popaďáková – 1. roč. II. st. 
Vyučujúci – V. Popaďáková 
Umiestnenie – 1. miesto v III. kategórii 
 
Celoslovenské súťaže: 
 

• 3. ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre  žiakov MUSICA CAMERATA 
Ján Albrecht 2010  

Popaďáková Alžbeta, 1. roč. II.st.  
Furdáková Katarína, 1. roč.  II.st., štvorručná hra - vyučujúci – V. Popaďáková  
Umiestnenie - zlaté pásmo 

• 42. ročník celoštátnej prehliadky detských speváckych zborov  MLÁDEŽ 
SPIEVA 2011 v Prievidzi  
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Spevácky zbor „Kantiléna“ spolu 22 žiakov – dirigentka – M. Trochcová, klavírny 
sprievod – V. Popaďáková 
Umiestnenie: I. PÁSMO a ceny: Cena MŠVVaŠ za najlepšiu interpretáciu povinnej 
skladby Idú noty do roboty od Márie Jašurdovej a Cena poroty za dôslednú 
dirigentskú prácu s hudobnou frázou, ktorú udeľuje RKC v Prievidzi    

•  „Akordeónový festival Giraltovce  2011“ 
Baran Marián, 4. roč. - vyučujúci – M.Eperješiová 
Umiestnenie – 1. miesto I. kategórie 
Takáčová Miriama, 7. roč. vyučujúci – M.Demeterová        
Umiestnenie - 3. miesto 

 
Oblastné a krajské súťaže: 

• 2. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových  nástrojoch pre žiakov 
Košického a Prešovského kraja  

Popaďáková Terézia, 3. roč. – vyučujúci – Mgr. D. Sotáková, 
Umiestnenie - strieborné pásmo v III. kategórii 

• Krajská prehliadka detských speváckych zborov  MLÁDEŽ SPIEVA 2011  
Spevácky zbor „Kantiléna“  
dirigentka – M. Trochcová, klavírny sprievod – Mgr. M. Pavolková 
Umiestnenie - zlaté pásmo s pochvalou poroty a priamym postupom do 
celoslovenského kola 

• 7. ročník súťažnej prehliadky v sólovej hre   na klavíri v Stropkove – 
„Stropkovská klavírna jar“  

Baranová Veronika, 5.roč. – vyučujúca – Mgr. M. Pavolková 
Umiestnenie - tretie pásmo v II. kategórii 
Demčáková Klára, 5. roč. – vyučujúca - M. Trochcová 
Umiestnenie - druhé pásmo v II. kategórii 
Hajníková Ľubomíra, 4. roč. II. st. - vyučujúca – Mgr. M. Pavolková 
Umiestnenie - druhé pásmo v III.kategórii 
 
Školské súťaže: 

• 2. ročník klavírnej súťaže „ČAROVNÉ KLÁVESY“, súťažilo 30 žiakov 
klavírneho oddelenia v 8 kategóriách 

Umiestnenie: 
zlaté pásmo:________________________________________________________ 
 
Klára Borošová, 1. kat. 
Emília Zorvanová, 2. kat. 
Viktória Fabianová, 3. kat. 
Veronika Baranová, 4. kat. 
Klára Demčáková, 4. kat. 

Mariana Durkajová, 4. kat. 
Katarína Dzurjaninová, 7. kat. 
Ľubomíra Hajníková, 8. kat. 
Lívia Tomášová, 8. kat. 

 
strieborné pásmo:___________________________________________________ 
 
Viera Nemčíková, 1. kat.  
Tamara Prokopová, 1. kat. 
Rebeka Roziková, 1. kat. 
Benjamín Grejták, 2. kat. 
Adam Tutko, 2. kat. 
Noemi Halasová, 3. kat. 

Tatiana Kolečavová, 3. kat. 
Silvia Sabovíková, 3. kat. 
Damiána Šandorová, 3. kat. 
Viktor Bujko, 4. kat. 
Katarína Lehončáková, 6. kat. 
Alžbeta Popaďáková, 7. kat. 
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bronzové pásmo:___________________________________________________ 
 
Henrieta Kopčáková, 1. kat. 
Viktória Kosová, 2. kat. 
Terézia Moravčíková, 3. kat. 
Dominika Tomášová, 3.kat. 

Petra Murínová, 5. kat. 
Peter Pastir, 5. kat. 
Anežka Popaďáková, 6. kat. 

 
• 2. ročník vedomostnej súťaže  –  „AKORDIÁDA“,  zúčastnilo   sa   42    žiakov 

v piatich kategóriách 
      

Umiestnenie:  
Zlaté pásmo:_______________________________________________________ 
 
Adam Mydla, 3. roč.  
Zuzana Petrová, 3. roč. 
Tamara Minarčinová, 3. roč. 
Viktória Fabiánová, 4. roč. 

Emil Exenberger, 7. roč. 
Michal Marcin, 7. roč. 
Viera Kobielská, 7. roč. 

 
Strieborné pásmo:___________________________________________________ 
 
Jakub Lukáč, 3. roč. 
Dagmar Slivková, 3. roč. 
Terézia Popaďáková, 3. roč. 
Zuzana  Gdovcová, 3. roč. 
Damiána Šandorová, 4. roč. 
Matúš Gális, 4. roč. 
Ľubomír Hajník, 4. roč. 
Dominika Tomášová, 4. roč. 
Viktor Bujko, 5. roč. 
Marianna Durkajová, 5. roč. 
Klára Popaďáková, 5. roč. 

Veronika Baranová, 5. roč. 
Klára Demčáková, 5. roč. 
Katarína Klapáková, 5. roč. 
Anna Čalfová, 6. roč. 
Daniela Širajová, 6. roč. 
Kristián Šimko, 6. roč. 
Lukáš Kotuľák, 7. roč. 
Katarína Lehončáková, 7. roč. 
Maroš Lapčák, 7. roč. 
Anežka Popaďáková, 7. roč. 

 
Bronzové pásmo:___________________________________________________ 
 
Veronika Bubnárová, 3. roč. 
Viktória Kosová, 3. roč. 
Marek Valčo, 3. roč. 
Marián Baran, 4. roč. 

Silvia Sabovíková, 4. roč. 
Simona Kačureková, 6. roč. 
Petra Murínová, 6. roč. 

 
Diplom za účasť pridelila porota 6 žiakom. 
 
Výtvarný odbor: 
 
Medzinárodné súťaže: 
 

• 17.1.2011 -   Žitnoostrovské pastelky 
Zaslané 3 práce od 3 žiakov 
Umiestnenie: 

         Bičušová Zuzana, 1. roč. - ocenená práca 
Gavalová Miroslava, 1. roč. - ocenená práca 
Bodnárová Klára, 1.roč. – zverejnená práca  
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Vyučujúca – Mgr. I. Berdáková 
• KOLOTOČ ŽIVOTA – 1. ročník medzinárodnej súťaže, Vranov nad Topľou 

Bertová Diana, 1. roč. - 1. miesto 
Poláková Mária, 7. roč. - 3. miesto 
Demčák Lukáš, 7. roč. - špeciálna cena 
Chaľová Martina, 7. roč. - cena RZ pri ZUŠ 
Fialová Ema, 2. roč. - cena riaditeľky ZUŠ 

   Gavalová Miroslava, 1. roč.  
Bodnárová Klára, 1.roč. 
Grecová Anna, 7. roč.   
Tatárová Daniela, 7. roč. 
Peštová Simona, 2. roč.   
Peštová Michaela, 2. roč.       
Soták Tobiáš, 2. roč.   
Mašlanková Kristína Klára, 2. roč.  
Cipová Anna Mária, 2. roč.  
Ištočková Michaela, 7. roč.   
Šeba Richard, 1. roč.   
Bérešová Katarína, 4. roč.   
Kentošová Petra, 5. roč. 
Tokárová Petra, 6. roč. 

Vyučujúci – Mgr. I. Berdáková, Mgr. J. Kostelník   
• „Always green, always   blue“ medzinárodná výtvarná súťaž , Poľsko  

Zaslaných 7 prác od 7 žiakov: 
                     Tokárová Petra, 6. roč.  

Mičejová Emma, 3. roč.   
Šimko Kristián, 5. roč.   
Bencová Petronela, 6. roč.  
Tomašiková Františka, 8. roč.    
Bendiková Helena, 8. roč.   
Murínová Veronika, 8. roč. 

Vyučujúci – Mgr. I. Berdáková, Mgr. J. Kostelník  
Výsledky ešte neoznámené 
 

Celoslovenské súťaže: 
• 20.6.2011 – Prečo som na svete rád 

Zaslaná 1 práca – Jozef Goroľ, 4. roč. – bez ocenenia 
Vyučujúci -  Mgr. J. Kostelník 
 

Krajské súťaže: 
• 2. ročník výtvarnej súťaže „Hľadaj krásu v prírode“ 

Zaslaných 9 prác od 9 žiakov 
Umiestnenie: 
Viktória Grocká, 2. roč. – vyučujúci – Mgr. J. Kostelník  
Umiestnenie: cena poroty v 1. kat. 
Iveta  Hardoňová, 3. roč. - Mgr. J. Kostelník 
Umiestnenie: 2. miesto, 3. kat.  
Diana  Bertová, 1. roč. - Mgr. I. Berdáková       
Umiestnenie: 3. miesto, 3. kat. 
Slavomíra  Holubová, 5. roč. - Mgr. J. Kostelník 
Umiestnenie: cena poroty, 3. kat. 
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Okresné súťaže: 
 

• 6.6.2011 - Detský výtvarný Vranov  
Zaslaných 15 prác od 15 žiakov 
Umiestnenie:  
Klára Bodnárová, 1. roč. – 1. miesto v I. kat. 
Filip Jonek, 1. roč. – 2. miesto v 1. kat. 
Viktória Grocká, 2. roč. – 3. miesto v I. kat. 
Sára Šimková, 2. roč. – 1. miesto v II. kat. 
Kristína Olejníková, 3. roč. – 2. miesto v II. kat. 
Viktória Veliká, 5. roč. – 3. miesto v II. kat. 
Monika Obšinčová, 8. roč. – 3. miesto v III. kat. 
Bianka Orendášová, 5. roč. – 3. miesto v kat. priestorových prác 
Peter Goga, 6. roč. – čestné uznanie 

Vyučujúci: Mgr. J. Kostelník,  Mgr. I. Berdáková, (Turčíková) 
Výstavy: 
Výstavy pripravili vyučujúci - Mgr. J. Kostelník a Mgr. I. Berdáková (Turčíková) 
 

• 19.10.2010 - plenárne zasadnutie rodičovského združenia v obradnej sieni 
Vystavených 36 prác od 35 žiakov 

• 7.10.2010 – metodický deň s medzinárodnou účasťou lektorov, priestory ZUŠ 
     Vystavených 26 prác od 23 žiakov 
• 21.12.2010 - Vianočný koncert – „Zimná slávnosť“ v CVČ vo Vranove 
     Vystavených 76 prác od 60 žiakov 
• 26.5.2011 – koncert žiakov PŠ a 1. ročníka, priestory ZUŠ 

Vystavených 24 prác od 10 žiakov PŠ a 9 žiakov 1. roč. 
• 3.6.2011 – verejný koncert – Roztancované tóny v MsDK vo Vranove 

Vystavených 43 prác od 38 žiakov 
• 17.6.2011 – Vyradenie absolventov 

Vystavených 20 prác od 6 absolventov 
Všetci žiaci ocenení do 25.5.2011 boli navrhnutí na ocenenie primátorom 

mesta Vranov n. T. ako „Reprezentant 2011 MESTA VRANOV NAD TOPĽOU„. 
Navrhnutí žiaci boli ocenení okrem žiakov ocenených v medzinárodnej súťaži 
KOLOTOČ ŽIVOTA a žiakov, ktorí sa zapojili do medzinárodnej súťaže „Always 
green, always blue“. Žiaci ocenení na súťažiach po uvedenom termíne budú 
navrhnutí na ocenenie v nasledujúcom školskom roku.             
 
Koncerty:             
Verejné: 

• Vianočný koncert – „Zimná slávnosť“ v CVČ vo Vranove spojená s výstavou 
výtvarného odboru, vystúpilo 223 žiakov školy 

• 16. apríla 2011 - koncert pre  zahraničnú delegáciu pri príležitosti 1. ročníka 
medzinárodnej súťaže KOLOTOČ ŽIVOTA  v malej koncertnej sále ZUŠ 
vystúpilo 56 žiakov 

• 17. apríla 2011 – koncert na vernisáži 1. ročníka medzinárodnej súťaže 
„KOLOTOČ ŽIVOTA“ vystúpilo 16 žiakov 

• 3. júna 2011 – „Roztancované tóny“ v MsDK vo Vranove nad Topľou spojená 
s výstavou prác žiakov výtvarného odboru, vystúpilo 71 žiakov školy 

• 17. júna 2011 – koncert absolventov s výstavou prác absolventov výtvarného 
odboru, vystúpilo 11 absolventov 
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Výchovné: 
• Stretnutie s umením – workshopy pre deti MŠ, spolu 6 vystúpení. Každé 

vystúpenie malo hudobnú a výtvarnú časť. Zúčastnilo sa 110 detí MŠ. 
Interné: 

• 19.10.2010 - koncert na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, 
vystúpilo 13 žiakov 

• 5 interných koncertov v malej koncertnej sále ZUŠ, z ktorých na troch sa 
premietali portréty hudobných skladateľov: 

• 28.10.2011 – vystúpilo 25 žiakov 
23.11.2011 – vystúpilo 23 žiakov 
28.1.2011 - vystúpilo  24 žiakov 
24.2.2011 - vystúpilo  25 žiakov 
19.4.2011 - vystúpilo  31 žiakov 

• Koncert pre rodičov žiakov prípravného štúdia a 1. ročníka v malej koncertnej 
sále, vystúpilo 15 žiakov prípravného štúdia a 8 žiakov 1. ročníka.  

 
             Vystúpenia na požiadanie:   
 
Hudobný odbor zrealizoval 10 vystúpení, na ktorých reprezentovalo školu 35 žiakov,               
10 učiteľov: 

• 17.9.2011 – „Umenie spája“ vernisáž medzinárodnej výstavy v  HZOS vo 
Vranove nad Topľou, akordeónové duo, pripravila - M. Eperješiová  

• 17.9.2011 – oslavy 740. výročia písomnej zmienky o Vranove v MsDK vo 
Vranove nad Topľou, ľudová hudba Šašinka, pripravila - Mgr. D. Sotáková   

• 28.3.2011 – deň učiteľov v MsDK vo Vranove nad Topľou, kvinteto, pripravila - 
M. Demeterová 

• 7.4.2011 – vernisáž výstavy M. Danišina v HZOS vo Vranove nad Topľou, 
akordeónové sólo, pripravila - M. Demeterová  

• 14.4.2011 – beseda so spisovateľkou M. Haluškovou v Hornozemplínskej 
knižnici, akordeónové sólo, pripravila - M. Demeterová 

• 8.5.2011 – Deň matiek v DK v Sačurove, saxofónové sólo s klav. sprievodom,  
štvorručná hra na klavíri,  trio. Pripravili - Ľ. Vardžiková, A. Fetkovičová,          
V. Popaďáková,  Š. Hajdu, DiS. art., Mgr. D. Sotáková 

• 14.6.2011 – Stretnutie Vranovských seniorov v Hornozemplínskej knižnici vo 
Vranove n. T., Parchovanský čardáš, pripravila - S. Hudáková 

• 14.6.2011 – Výtvarný Vranov 2011 – vernisáž súťaže, dychový súbor so 
sprievodom, saxofónové sólo s klavírnym sprievodom, pripravili -                     
Ľ. Vardžiková, A. Fetkovičová, Mgr. M. Pavolková  

• 27.6.2011 – slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia MPC v Prešove –
saxofónové s so sprievodom štvorručnej hry, pripravili - Ľ. Vardžiková,        
Mgr. M. Pavolková  

 
 
             Ďalšie aktivity: 
 
            Hudobný odbor:      

• triedne rod. združenie s prehrávkou žiakov – december, marec - 
rodičom sa predstavili všetci žiaci 

• semináre po jednotlivých ročníkoch a jednotlivých nástrojoch 
• prezentácia odboru  na dni otvorených dverí dňa 11.5.2011 
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            Tanečný odbor: 

• vystúpenie na verejnom koncerte 
• rodičovské združenie s predstavením žiakov tanečného odboru a 

rozprávky – Snehulienka v spolupráci s literárno- dramatickým 
odborom 

• prezentácia odboru na dni otvorených dverí dňa 11.5.2011 
 

Výtvarný odbor :   
• prezentácia práce a výsledkov odboru na dni otvorených dverí dňa 

11.5.2011 
• výstavy a návrh plagátu ku koncertom 
• príprava a realizácia scény k verejným koncertom, k rozprávke 

Snehulienka, Koza rohatá a jež - na deň otvorených dverí 
• estetizácia interiéru školy výtvarnými prácami 
• návrhy na programy a pozvánky 
• diplomy na školské súťaže a medzinárodnú súťaž 

 
            Literárno- dramatický odbor:  

• spolupráca na  verejných a interných koncertoch 
• rodičovské združenie s predstavením žiakov tanečného odboru a 

rozprávky – Snehulienka v spolupráci s tanečným odborom 
• sprievodné slovo na  interných koncertoch 

 
Fotodokumentácia z podujatí školy: Mgr. Z. Joneková, Bc. Ľ. Vardžiková 
Programy, pozvánky, aktualizácia web-stránky školy, prezentácie na interných 
koncertoch: Mgr. K. Kuliková 
Klavírne sprievody na koncertoch: O. Jakubová, Mgr. M. Pavolková, V. Popaďáková, 
A. Fetkovičová, Š. Hajdu, DiS. art. 
Videozáznamy z verejných koncertov – Mgr. J. Kostelník 

              
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 
 

ZUŠ sa bude sa uchádzať na základe súhlasu zriaďovateľa Mesta Vranov nad 
Topľou o štandardný grant Višegrádskeho fondu.  
Slovensko - koordinátor 
ZUŠ,  Ul. A. Dubčeka 880, Vranov nad Topľou 
riaditeľka: Mgr. Klára Kuliková 
Partneri: 

Česko - ZUŠ,  Zahradní 622, Bystřice nad Pernštejnem 
riaditeľka: Mgr. Eva Bagarová 
Maďarsko - Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája, Boldogasszony 
sgt. 8, 6725 Szeged 
riaditeľ: Bácsi János 
Poľsko Panstwowa szkola muzyczna im. Fr. Chopina w Jaroslawiu 

ul.Czellawy Puzon 32 
PL- 37-500 Jaroslaw  
0048 16 621 6369 
dyrektor Mgr. Elzbieta Dabrowska 
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k)  Výsledky inšpekčnej činnosti: 
 
V školskom roku 2010/2011 bola tématická inšpekcia zameraná na „Súlad školského 
vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom v základnej umeleckej 
škole. 
Štátna školská inšpekcia uplatnila dve opatrenia. Správu o splnení uložených 
opatrení k formálnej stránke ŠkVP má škola predložiť Školskému inšpekčnému 
centru Prešov v termíne do 09.09.2011. 
 
l)  Priestorové a materiálno-technické podmienky: 
 
Škola disponuje dvoma budovami: 
 

• A. Dubčeka. č. 880 – hlavná budova so sídlom riaditeľstva školy 
 

• Námestie Slobody č. 956 – v r. 2007 rekonštruovaná v plnom rozsahu. 
 
     V obidvoch budovách je 24 učební na individuálne a skupinové vyučovanie, 
z toho 4 učebne nevyhovujú pre nadmernú hlučnosť. Okná na zadnej strane 
a bočných stranách budovy v suteréne, na prízemí aj na 1. poschodí na Ul. A. 
Dubčeka sú v havarijnom stave, dochádza k veľkému úniku tepla. 
Škola nemá vlastnú koncertnú sálu s potrebnou kapacitou. Začiatkom šk. r. 2010 – 
2011 bola z jednej triedy a priľahlého skladu vytvorená malá koncertná sála 
s kapacitou 85 miest.   
Vo vykurovacom systéme v budove na Ul. A. Dubčeka sa zabezpečila oprava 
regulácie – v súčasnosti je plnoautomatická regulácia, ktorá vyžaduje len občasný 
dohľad. 
 
 
m)  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v €: 
 
1. pridelené finančné prostriedky od zriaďovateľa za rok 2011 k 22.3.2010: 
           originálne kompetencie –                           302 484 € 

Uvedená suma bola upravená k 21.12.2010 -  271 895 € 
t. j. o 30 589 € menej oproti schválenému rozpočtu  

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov –    25 600 €. 
3. Vzdelávacie poukazy ZUŠ nevydáva 
4. Kapitálové zdroje -                                 0 ,- €.  
 
S P O L U         297 495 € 
 

Čerpanie školou: 
• Na  platy  a odvody, dohody,  odchodné  a  nemocenské   

  dávky   čerpala  ZUŠ                              246 859 €               
• na plyn, el. energiu, vodné a stočné, poplatky,  
      stravné lístky pre zamestnancov, poistné,  

      poplatky za odvoz odpadu čerpala ZUŠ                 15 953 € 
Havarijný stav  kotolne po záplave dňa 5.6.2010 hlásený zriaďovateľovi  dňa 7.6.2010  
nebol uznaný. Kotolňa bola uvedená do prevádzky v septembri 2010 po  rekonštrukcii 
s nákladmi vo výške 20 799 € z rozpočtu školy, následne s opravou obehu média vo 
vykurovacom systéme  vo výške 1 220 €.  K 31.12.2010 nebolo možné kotolňu 
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prevádzkovať  v automatickom režime –  na opravu regulácie nemala ZUŠ dostatok 
finančných prostriedkov. 
Spolu na uvedené nevyhnutné výdavky čerpala ZUŠ 284 831 €, t. j. 97 % rozpočtu. 
ZUŠ nemá vlastnú koncertnú sálu – za jeden verejný koncert uhradila nájomné za 
priestor   vo výške 60 €. 
Cestovné vo výške 634 € - úhrada výdavkov pre učiteľov – cestovné a stravné na súťaže, 
školenia, účastnícke poplatky. Výdavky pre žiakov vyslaných na súťaže hradilo 
Rodičovské združenie pri ZUŠ.  
V kalendárnom roku 2010 ZUŠ nezakúpila žiadne učebné pomôcky. 
ZUŠ nesplnila plánované príjmy za čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom      
v ZUŠ  o 3 647 €.  

 
 

n)  Cieľ vytýčený v koncepčnom zámere a jeho plnenie: 
                 Hlavné ciele v školskom roku 2010-2011: 

 
• Zabezpečiť vysokú úroveň umeleckého vzdelávania – plní sa priebežne 
• Zlepšenie materiálno-technickej základne školy a pracovného prostredia, 

odstránenie nedostatkov – plnenie v bode l) 
• Vyučovanie realizovať podľa platných učebných osnov, učebných plánov, aby 

škola bola súčasťou systému moderného vzdelávania krajiny EÚ – plnenie 
v bode f) 

• Sledovať moderné trendy v  umeleckom vzdelávaní a implementovať ich do 
vyučovacieho procesu – plní sa priebežne vysielaním učiteľov na vzdelávacie 
podujatia, organizovaním metodických dní pre učiteľov 

• Zapájať žiakov do súťaží v  hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-
dramatickom odbore a ďalších aktivít propagujúcich činnosť školy, začať 
s tradíciou školských súťaží – plnenie v bode i) 

 
o)  Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky: 

   
      SWOT analýza školy: 
 
Silné stránky školy: 
 

• Kvalifikovanosť učiteľov 
• Učebňa IKT 
• Ateliér pre prácu s keramikou 
• Organizovanie podujatí v spolupráci s PU – katedrou hudby. MPC 

v Prešove, ŠIC v Prešove 
• Spolupráca s rodičovským združením, verejnosťou, rodičmi 
• Organizovanie školských súťaží 
• Dlhodobo pretrvávajúci záujem o hudobný a výtvarný odbor 
• Úspešnosť žiakov na súťažiach a reprezentácia školy 
• Dostupnosť školy, poloha školy – v centre 
 

Slabé stránky školy: 
 

• Vyučovanie v dvoch budovách 
• Škola nemá koncertnú sálu 
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• V škole študujú žiaci zo 45 obcí 
• Zastarané technické vybavenie školy, hudobné nástroje 
• Slabý záujem o tanečný a literárno-dramatický odbor 
 
 

Príležitosti: 
 

• Zapojenie sa do  projektu višegrádskeho fondu 
• Rozšírenie predmetov o hru na organe, hru na keyboarde, digitálnom 

akordeóne 
 

Hrozby: 
 

• Havarijný stav okien na troch stranách budovy na Ul. A. Dubčeka 
• Hrozí havarijný stav strechy 
• Zhoršenie sociálneho zázemia žiakov 
• Zvyšovanie výdavkov na prevádzku školy 
• Negatívny vplyv médií, počítačových hier na deti 
• Zvyšovanie administratívnych činností v škole 
• Nízka hodnota normatívu na žiaka 
• V r. 2010, 2011 škola mala znížený rozpočet 
• Nedostatok kvalifikovaných učiteľov pre ZUŠ 
• Zvýšenie školného 

 
 
      Spolupráca s rodičmi  
 
Spolupráca s Rodičovským združením pri ZUŠ je na veľmi dobrej úrovni. Výbor RZ 
zasadá raz mesačne a rieši spolu s vedením školy množstvo oblastí  života školy. 
Aktivity v školskom roku: 

• organizované rodičovské združenie s prehrávkou žiakov  2-krát v školskom 
roku  (raz plenárne a raz triedne zasadnutie RZ) 

• triedne vianočné koncerty pre rodičov 
• spolupráca s výborom RZ pri vybavovaní komoditami, ktoré nie je možné 

zabezpečiť z rozpočtu školy 
• vyradenie absolventov  
• zisťovanie názorov a návrhov rodičov v záujme zlepšenia spolupráce 

formou dotazníka s následným vyhodnotením na plenárnom zasadnutí RZ 
      V spolupráci s výborom rodičovského združenia sa z finančných prostriedkov 
RZ zabezpečilo:  

- knižné odmeny, pamätné listy a kvety pre absolventov 
- materiál pre VO  a TO 
- notový materiál 
- pomôcky na deň otvorených dverí 
- papier a toner na kopírovanie notového materiálu pre žiakov 
- občerstvenie pre deti na verejných koncertoch, súťažiach 
- účastnícke poplatky, cestovné a ubytovanie na súťaže pre žiakov školy 
- ocenenia pre žiakov školských súťaží 
- toaletný papier pre žiakov školy 
- cena RZ a čiastočne strava pre účastníkov 1. ročníka medzinárodnej súťažnej   
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  výstavy  „KOLOTOČ ŽIVOTA“ 
- učebné pomôcky: digitálny V-akordeón Roland 
   dvoje huslí 
RZ pri ZUŠ v školskom roku 2010 – 2011 vynaložilo na uvedené položky viac ako 
5 300 € z finančných prostriedkov RZ.  
p)  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov  na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: 
 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach je popísaná v časti  c).   
 

 
 
 
 
 
 
Vo Vranove n. T., 14.09.2011 

 
 
 

 
 
                                                                                     Mgr. Klára Kuliková   
                                                                                          riaditeľka  školy  
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