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Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy 

 Ladislava Stančeka v Prievidzi za školský rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

podľa  § 5  ods. 7 písm. f) a g) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR  435/2020 Z. z. o 

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

školských zariadení a Metodického usmernenia č. 10/2006-R  
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1a) Základné identifikačné údaje o škole: 

 

Názov školy: Základná umelecká škola Ladislava Stančeka   

Adresa školy:  Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza 

Telefónne číslo: 046/5424222 

Internetová stránka školy: www.zuslstanceka.sk 

Mailová adresa školy: info@zuslstanceka.sk 

Mailová adresa riaditeľa: riaditel@zuslstanceka.sk 

Údaje o zriaďovateľovi školy Mesto Prievidza 

 MsÚ - Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 

 IČO: 000318442 

Vedúci zamestnanci školy: Mgr. art. Anton Bakyta - riaditeľ 

 Eva Matiašková, DiS. art. - zástupkyňa riaditeľa 

 Elena Filipová, DiS. art. - zástupkyňa riaditeľa 

  

 

 

 

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

 

Rada školy  
 

Helena Dadíková predsedníčka RŠ delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Peter Krško  podpredseda RŠ zástupca pedagogických zamestnancov 

Katarína Čičmancová členka RŠ   delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Juraj Polák člen RŠ delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Beáta Révayová  členka RŠ  delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Ing. Roman Veselý člen RŠ zástupca rodičov 

Ing. Monika Budd  členka RŠ zástupca rodičov 

Branislav Daubner člen RŠ  zástupca rodičov, Predseda ZR 

Monika Fialková členka RŠ zástupca rodičov 

Ing. Jana Mihálová členka RŠ zástupca nepedagogických zamestnancov 

Mgr. Lucia Vrtelová členka RŠ zástupca pedagogických zamestnancov 
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Umelecká rada 

 

 

Meno Funkcia Oddelenie vedie súbor 

Mgr. art. Zuzana Haragová predseda UR   
klávesových 

nástrojov 
SZ Liberi Cantantes 

Mgr. art. Anton Bakyta riaditeľ dychové  Big Band 

Eva Matiašková, DiS. art. zástupkyňa tanečné  

Elena Filipová, DiS. art.    zástupkyňa   klávesových   

nástrojov 

 

Mgr. Peter Gonda, DiS. art. člen UR sláčikové Kom. sláčikový orchester 

Jakub Vida, DiS. art. člen UR gitarové Gitarový súbor 

Milan Barta, DiS. art. člen UR dychové  

Rudolf  Cipov, DiS. art. člen UR gitarové  

Mgr. Iľja Michalovič, DiS. 

art. artartartart 

člen UR sláčikové OĽN 

Ing. Ján Glos člen UR akord.- keyb. Školský orchester 

Anton Jurík, DiS. art. člen UR bicie SUBINA 

Mgr. art. Ivan Korec 

 

 

 

člen UR 
klávesových 

nástrojov 
 

Mgr. Nina Melišková členka UR hud.  náuka  

Boris Korec, DiS. art. člen UR sláčikové SPH 

Mgr. Oleg Cipov člen UR výtvarné  

Jana Kočnerová, DiS. art. členka UR sláčikové Prípr. sláčikový orchester 

Mgr. Jarmila Bakusová členka UR LDO  

Mgr. Zuzana Feketeová členka UR spevácke KSZ 

Vladimír Darmovzal, 

DiS.art. 
člen UR sláčikové vedúci súboru New Waves 

Mgr. Peter Krško člen UR bicie vedúci súboru SUBINÁČIK 

 

 

Vysvetlivky: 

SZ - spevácky zbor 

KSZ – komorný spevácky zbor 

SPH - súbor populárnej hudby 

OĽN - orchester ľudových nástrojov 

SUBINA- súbor bicích nástrojov 

LDO - literárno -dramatický odbor 
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Výbor Združenia rodičov pri ZUŠ  Ladislava Stančeka v Prievidzi 

 

Branislav Daubner   predseda 

 
Ing. Martina Drexlerová   člen  

Eva Matiašková, DiS. art.   člen - revízna komisia 

Mgr. Andrea Plšeková      člen - revízna komisia 

Andrea Tvrdá                 člen 

Ing. Monika Budd člen  

Ing. Martin Meliško člen - revízna komisia 

 

 

Pedagogická rada: 

 

Meno Funkcia Odbor predmet 

Mgr. art. Anton Bakyta riaditeľ HO  
pozauna, zobcová flauta, 

umel. vedúci Big Band 

Eva Matiašková, DiS. art. zástupkyňa riaditeľa TO tanec, predseda PK  

Elena Filipová, DiS. art. zástupkyňa riaditeľa HO klavír 

Eva Balagová, DiS. art. učiteľka HO klavír 

Mgr. Jarmila Bakusová učiteľka, preds. PK  LDO  

Milan Barta, DiS. art. učiteľ, predseda PK HO tuba, zobcová flauta 

Róbert Berky, DiS. art. učiteľ HO klarinet, saxofón  

Mgr. art. Tomáš Bödör učiteľ HO fagot, saxofón   

Mgr. Oleg Cipov učiteľ, predseda PK VO výtvarná výchova 

Rudolf  Cipov, DiS. art. učiteľ, predseda PK HO gitara 

Vladimír Darmovzal, DiS. art. učiteľ HO husle, gitara 

Eva Dražová, DiS. art. učiteľka HO klavír 

Mgr. Zuzana Feketeová učiteľka, preds. PK HO 
Spev, komorný spevácky 

zbor 

Eva Gardlíková   učiteľka HO husle 

Ing. Ján Glos  učiteľ HO 
akordeón, keyboard, 

dirigent škol. orchestra 

Mgr. Peter Gonda, DiS. art. učiteľ HO husle, KSO 

Mgr. Lenka Gondová učiteľka HO husle 

Vanda Granecová, DiS. art.   učiteľka HO spev, HN 

Mgr. art. Zuzana Haragová učiteľka, pred. UR HO klavír, dirigentka SZ 



7 

 

 

 

Patrícia Horváthová, DiS. art.   učiteľka HO klavír 

Mgr. Jana Chudá učiteľka HO klavír 

Anton Jurík, DiS. art. učiteľ, predseda PK  HO bicie nástroje, Subina 

Mgr. art. František Kadera učiteľ   HO 
klavír, kompozícia, 

dirigent Big Band 

Jana Kočnerová, DiS. art.   učiteľka HO 
violončelo, gitara, Prípr. 

sláčikový orchester  

Mgr. art. Ivan Korec učiteľ, predseda PK   HO klavír 

Mgr. art. Jana Korcová, ArtD.  učiteľka HO spev 

Boris Korec, DiS. art. učiteľ HO kontrabas, gitara, SPH 

Mgr. Peter Krško, DiS. art.   učiteľ HO bicie nástroje, Subináčik 

Mgr. Veronika Lachká učiteľka VO výtvarná výchova 

Bc. Alžbeta Mayerová učiteľka - (od 1.9.2019 

MD) 
HO klavír 

Mgr. Nina Melišková   učiteľka, preds. PK HO hudobná náuka 

Mgr. Iľja Michalovič, DiS. art. učiteľ, predseda PK HO husle, OĽN 

Elena Oršulová, DiS. art.   učiteľka HO klavír 

Jana Pánisová, DiS. art   učiteľka HO spev 

Tatiana  Peciarová, DiS. art.   učiteľka HO klavír 

Viera Pozsonyiová, DiS. art   učiteľka HO klavír 

Mária Prievalská, DiS. art.   učiteľka HO flauta 

Mgr. Mária Sedláková, PhD. učiteľka HO gitara 

Mgr. Alena Sluková učiteľka VO výtvarná výchova 

Branislav Stanko, DiS. art.   učiteľ HO trúbka 

Ingrid Straňanková, DiS. art.   učiteľka HO akordeón 

Mgr. Helena Ševčíková  učiteľka HO spev 

Dušana Škultétyová, DiS. art. učiteľka LDO  

Katarína Šotnárová, DiS. art.   učiteľka HO spev 

PhDr. Dárius Štrba  učiteľ   TO tanec 

PaedDr. Jozef Varga učiteľ  HO klavír, organ  

Mgr. Lucia Vrtelová   učiteľka   VO výtvarná výchova 

Jakub Vida, DiS. art. učiteľ HO gitara, Gitarový súbor 

Martin Vida, DiS. art. učiteľ HO bicie nástroje, Ratatap 

 

     

Vysvetlivky: 

          HO   -  hudobný odbor 

          LDO - literárno-dramatický odbor 
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          TO    - tanečný odbor 

          VO   -  výtvarný odbor 

          PK    - predmetová komisia 

          UR   -  umelecká rada 

          HN   -  hudobná náuka 

          MD  -  materská dovolenka 

         OĽN -  orchester ľudových nástrojov 

          SPH  - súbor populárnej hudby 

          KSO - komorný sláčikový orchester 

          Subina - súbor bicích nástrojov 

          Subináčik- súbor bicích nástrojov (mladší žiaci) 

          Ratatap - súbor bicích nástrojov (pochodový) 

 

 

 

Predmetové komisie: 

 

 

Hudobný odbor 

 

 

Názov predmetovej komisie Predseda 

Hudobná náuka Mgr. Nina Melišková 

Klávesové nástroje Mgr. art. Ivan Korec 

Spev Mgr. Zuzana Feketeová 

Dychové nástroje Milan Barta, DiS. art. 

Sláčikové nástroje Mgr. Iľja Michalovič, DiS. art. 

Bicie nástroje Anton Jurík, DiS. art. 

Gitara Rudolf  Cipov, DiS. art. 

 
 

 

Výtvarný odbor 

 

 

Názov predmetovej komisie Predseda 

Výtvarný odbor          Mgr. Oleg Cipov 

 

 

Literárno-dramatický odbor    

 

   

Názov predmetovej komisie Predseda 

Literárno-dramatický odbor  Mgr. Jarmila Bakusová 
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Tanečný  odbor 

 

 

Názov predmetovej komisie Predseda 

Tanečný odbor  Eva Matiašková, DiS. art. 

 

 

           

 

1b) Údaje o počte žiakov školy na začiatku a konci školského roka 2020/2021 

 

 

    Stav žiakov v septembri 2020    (podľa výkazu 40-01) 

    spolu z toho od 5 do 25 rokov z toho od 5 do 15 rokov 

forma 

vyučovania 

individuálna 518 482 440 

skupinová 391 356 343 

spolu 909 838 783 

počet žiakov v odboroch 962 806 747 

počet rôznych žiakov 870 811 687 

 

Celkový počet žiakov:  (podľa výkazu 24-01)                                  971   

     
Odbor Počet žiakov 

Hudobný 549 

Výtvarný 314 

Tanečný 45 

Literárno-dramatický 63 

 

Stav žiakov vo februári 2021 

Celkový počet žiakov:                                                                  1022 

Odbor Počet žiakov 

Hudobný 608 

Výtvarný 332 

Tanečný 25 

Literárno-dramatický 57 
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Stav žiakov v júni 2021 

Celkový počet žiakov:                                                                        976 

Odbor Počet žiakov 

Hudobný 586 

Výtvarný 313 

Tanečný 20 

Literárno-dramatický 57 

 

 

Žiaci prípravného štúdia September 2020 Jún 2021 

Celkový počet žiakov PŠ:                                                            241 235 

Odbor Počet žiakov  

Hudobný 136 132 

Výtvarný 94 93 

Tanečný 4 3 

Literárno-dramatický 7 7 

                                                             
 

 

 

1c) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  

 

 

PROSPECH ŽIAKOV JÚN 2021 

Odbor Prospel s vyznamenaním Prospel Neprospel Neklasifikovaní Spolu 

Hudobný 414 35 0 2 451 

Výtvarný 218 2 0 0 220 

Tanečný 18 0 0 0 18 

LDO 50 0 0 0 50 

Spolu 700 37 0 2 739 

 

 :Poznámka٭

Rozdiel v počte žiakov v júni  a v počte klasifikovaných žiakov   ( tabuľka 1b, 1e ) 

tvoria žiaci prípravného štúdia, ktorí sa neklasifikujú.  ( rozdiel 237 žiakov) 
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1d) Údaje o počte prijatých žiakov prípravného štúdia ZUŠ vo všetkých odboroch: 

 

 

Žiaci prípravného štúdia  (september 2021) 

Celkový počet žiakov PŠ  
(podľa výkazu 40-01) 

Celkový počet žiakov PŠ v jednotlivých odboroch  
                            (podľa výkazu 24-01) 

47 117 

 Odbor Počet žiakov 

 Hudobný + Hudobno-pohybový 61 

 Výtvarný 37 

 Tanečný 11 

 Literárno-dramatický 8 

 

 

 

 

1e) Údaje o počtoch žiakov prijatých na ďalšie odborné štúdium (stredné, vysoké školy) 

 

 

 

Žiaci prijatí na ďalšie odborné štúdium - stredné školy 

Odbor Počet žiakov 

Hudobný 1 

Výtvarný 6 

Tanečný 0 

Literárno-dramatický 0 

 

 

 

Žiaci prijatí na ďalšie odborné štúdium - vysoké školy 

Odbor Počet žiakov 

Hudobný 0 

Výtvarný 0 

Tanečný 0 

Literárno-dramatický 0 
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 1f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, zoznam  

      uplatňovaných učebných plánov: 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM : 

1. 2. 3. 4. ročník primárneho umeleckého vzdelania a 1. 2. ročník nižšieho sekundárneho 

umeleckého vzdelania vo všetkých odboroch  (HO, VO, TO, LDO) 

 

Hudobný odbor 
 

Prípravné štúdium 

Učebný plán  1a, 1b   

 

            I. stupeň - Základné  štúdium 

Učebný plán   2   -  voliteľné vyučovacie predmety 

Učebný plán   3   -  Hra na klavíri, hra na keyboarde 

Učebný plán   4   -  Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne 

Učebný plán   5   -  Hra na sopránovej zobcovej flaute 

Učebný plán   7   -  Hra na bicích nástrojoch 

Učebný plán   8   -  Hlasová výchova, Spev 

Učebný plán   9   -  Zborový spev 

Učebný plán 10   -  Hra na kontrabase, priečnej flaute, klarinete, fagote, saxofóne, B trúbke,    

                               pozaune, tube  

Učebný plán 11 -   Hra na kontrabase 

Učebný plán 13 -   Hra na priečnej flaute, klarinete, fagote, saxofóne, B trúbke, pozaune,    

                   tube  

Učebný plán 15 -   Základy hudobnej kompozície 

Učebný plán 18a - Hra na basgitare 

 

II. stupeň  a  Štúdium pre dospelých 

 

Učebný plán 19  -  voliteľné vyučovacie predmety 

Učebný plán 20 - Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,  

                 gitare, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry na príbuzných   

                             elektrických a elektroakustických nástrojoch. 

Učebný plán 21  - Hra na organe  

Učebný plán 22  - Spev 

Učebný plán 23  - Zborový spev 

Učebný plán 24  - Tanečná a jazzová skupina 

Učebný plán 26  - Hudobná kompozícia 

 

Tanečný odbor 
 

Učebný plán 36 - prípravné štúdium 

Učebný plán 37 - tanec (PV) 

Učebný plán 38 - tanec (NS) 

Učebný plán 39 - tanec -  variant A -  II. stupeň  
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Literárno-dramatický odbor 
 

Učebný plán 41 - prípravná dramatická výchova 

Učebný plán 42 - dramatické a slovesné oddelenie 

Učebný plán 44 -  II. stupeň - dramatické oddelenie- záujmová umelecká činnosť 

 

Výtvarný odbor 
 

Učebný plán 52 - predškolská výtvarná výchova 

Učebný plán 53 - výtvarná výchova  (PV) 

Učebný plán 54 - výtvarná výchova (NS) 

Učebný plán 56 - stupeň II. stupeň - Výtvarná výchova zameraná na samostatnú tvorbu. 

Učebný plán 58 - Výtvarná výchova zameraná na samostatnú tvorbu a záujmovú činnosť alebo              

                             ľudovo-umeleckú činnosť. 

 

Súbory a orchestre 

 

 

Súbor vedúci 

Školský orchester 

dirigent: Ing. Ján Glos  

klavírna spolupráca:  PaedDr. Jozef Varga 

                                   Eva Balagová, DiS. art.  

Komorný sláčikový orchester Mgr. Peter Gonda, DiS. art. 

Prípravný sláčikový orchester Jana Kočnerová, DiS. art. 

Gitarový súbor Vida Jakub, DiS. art. 

Súbor bicích nástrojov - SUBINA Anton Jurík, DiS. art. 

Súbor bicích nástrojov - SUBINÁČIK Mgr. Peter Krško, DiS. art.   

Súbor bicích nástrojov - RATATAP Martin Vida, DiS. art. 

Súbor jazzovej a populárnej hudby - SPH Boris Korec, DiS. art. 

Súbor jazzovej a populárnej hudby - 

Viktory 
Boris Korec, DiS. art. 

Big Band 
um. vedúci:  Mgr. art. Anton  Bakyta 

dirigent: Mgr. art. František Kadera 

Orchester ľudových nástrojov Mgr. Iľja Michalovič, DiS. art. 

Prípravný detský spevácky zbor  

Liberi cantantes minor           

dirigent: Mgr. art. Zuzana Haragová 

klavírna spolupráca: Eva Balagová 

Detský spevácky zbor Liberi cantantes 
dirigent: Mgr. art. Zuzana Haragová 

klavírna spolupráca: Mgr. Jana Chudá 

Komorný spevácky zbor Mgr. Zuzana Feketeová 

Súbor populárnej hudby - New Waves Vladimír Darmovzal, DiS. art. 
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1g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy  
 

Celkový počet zamestnancov   53 

Počet pedagogických zamestnancov   48 

Počet nepedagogických zamestnancov   5 

 

 

 

Plnenie kvalifikačného predpokladu:  
 

Odbornosť vyučovania 

Hudobný odbor             96,73 % 

Výtvarný odbor  100    % 

Tanečný odbor  100    % 

Literárno-dramatický odbor 100    % 

Priemer odbornosti spolu 99,18 % 

 

1h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 

Metodické dni, semináre, školenia, kontinuálne vzdelávanie: 

 

- Funkčné vzdelávanie: 0 

- Aktualizačné vzdelávanie : 0 

- Inovačné vzdelávanie : 0  

- semináre v rámci súťaží, prehliadok, festivalov. 

 

 

   

      Plánované akcie boli zrušené z dôvodu korona krízy.  

   

                        

 

 

1 i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

Koncerty: 2020/2021 

 

 

03.06.2021 Koncert ZUŠ koncertná sála ZUŠ 

08.06.2021 Absolventský koncert  koncertná sála ZUŠ 

10.6.2021 Absolventský koncert  koncertná sála ZUŠ 

15.06.2021 Koncert ZUŠ koncertná sála ZUŠ 

17.6.2021 Koncert ZUŠ koncertná sála ZUŠ 

24.06.2021 Koncert Big Band a Subina koncertná sála ZUŠ 

 Ďalšie plánované koncerty boli zrušené z dôvodu korona 

krízy. 
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Výstavy: 

 

 

6.10.2020 Všetko naopak Vestibul ZUŠ 

10.6.2021 Absolventská výstava žiakov VO - 4/PV Pavilón A 

18.6.2021 Absolventská výstava žiakov VO - 5/NS, 4/II., 4/ŠPD Vestibul ZUŠ 

 Ďalšie plánované výstavy boli  zrušené z dôvodu korona 

krízy. 

 

 

 

 

Výchovné koncerty: 

 

 

   

 Plánované výchovné koncerty zrušené z dôvodu korona 

krízy. 

 

 

 

 

Kultúrne vystúpenia:  

 

 

07.06.2021 7. júna 2021 sa v KaSS v Prievidzi konal slávnostný večer 

Tváre mesta 2020, spojený s odovzdávaním mestských 

ocenení Prievidzský anjel, Cena primátora mesta, Cena 

mesta a Čestné občianstvo mesta Prievidza. Hudobné vstupy 

školský Big Band pod vedením Mgr. art. Antona Bakytu 

a dirigenta Mgr. art. Františka Kaderu. 

KaSS - Prievidza 

 Ďalšie plánované akcie boli zrušené z dôvodu korona 

krízy. 

 

 

 

 

Výsledky súťaží (umiestnenie žiakov ZUŠ LS Prievidza) 

 

 

 

5.3.2021 Súťaže Neprestaňme hrať a spievať organizovanej 

Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi sa zúčastnili 

žiačky z triedy Mgr. H. Ševčíkovej Alžbeta Šmýkalová a 

Agáta Šmýkalová  umiestnili sa v striebornom pásme. 

RKC Prievidza 

5.3.2021 Neprestaňme hrať a spievať -  Orchester ľudových nástrojov 

pod vedením Mgr. art. I. Michaloviča sa umiestnil v 

striebornom pásme  

RKC Prievidza 

 Ďalšie plánované súťaže boli zrušené z dôvodu korona 

krízy. 
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Súťaže organizované školou 

 

 

 11. ročník detskej speváckej  súťaže populárnej a  

autorskej  piesne Jesienka 2020  
Súťaž sa nekonala - prerušené vyučovanie v ZUŠ 

Koncertná sála ZUŠ 

 12. ročník Gitarovej súťaže Prievidza 2020  sa Súťaž sa 

nekonala - prerušené vyučovanie v ZUŠ 

Koncertná sála ZUŠ 

 3. ročník školskej súťažnej prehliadky v hre na 

dychových nástrojoch  
Súťaž sa nekonala - prerušené vyučovanie v ZUŠ 

Koncertná sála ZUŠ 

 Stančekova Prievidza 2021 v speve  
Súťaž sa nekonala - prerušené vyučovanie v ZUŠ 

Koncertná sála ZUŠ 

 Boráková Prievidza 2021 v hre na bicích nástrojoch - 

Súťaž sa nekonala - prerušené vyučovanie v ZUŠ 

Koncertná sála ZUŠ 

 

 

Prehľad 

 

 

Vystúpenia 

 a koncerty 

Výchovné 

koncerty 

Počet 

návštevníkov 

výchovných 

koncertov  

Triedne  

večierky 

Počet žiakov 

účinkujúcich na 

triednych 

večierkoch 

7 0 0 5 35 

     

     

Výstavy 

Počet 

vystavujúcich 

žiakov 

Počet   

súťaží 

Počet  

prihlásených 

 žiakov 

Počet  

ocenených 

 žiakov 

3 147 2 13 13 

 

 

 

Ocenenia, pamätné a ďakovné listy (učitelia) 
 

- 28.03.2020 - Deň učiteľov - KaSS Prievidza    

                         

  Z dôvodu protikoronových opatrení sa slávnostné oceňovanie v KaSS nekonalo. 

 

 

Ocenenia, pamätné a ďakovné listy ( žiaci) 

  

- 2020 - Prijatie najúspešnejších žiakov primátorkou mesta v obradnej sieni Mestského  

domu v Prievidzi : 

                     Ocenení žiaci :  

Z dôvodu protikoronových opatrení sa slávnostné prijatie primátorkou mesta nekonalo. 
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1j) Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená: 

 

06.09.2019 - Banícka omša – zrušená  s dôvodu koronakrízy 

25.12.2019 - Vianočná omša – zrušená  s dôvodu koronakrízy 

06.01.2020 - Novoročná omša – zrušená  s dôvodu koronakrízy 

 Uvedené omše mal realizovať školský orchester v spolupráci s miešaným speváckym 

zborom Rozkvet pod vedením Ing. Jána Glosa 

 

FÚZIE 2020 boli preložené z dôvodu prerušenia vyučovania od 16. marca do 2. júna z apríla 

2020  na november 2020. Fúzie sa nemohli uskutočniť ani v náhradnom termíne z dôvodu 

prerušeného vyučovania v ZUŠ. 

Výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ  

                          – zrušené  s dôvodu koronakrízy 

Veľký vianočný koncert - realizovaný ako koncert súborov školy 

                         – zrušený  s dôvodu koronakrízy 

Organizácia školských a regionálnych a celoslovenských súťaží - spevácka, gitarová, klavírna, 

dychových nástrojov, sláčikových nástrojov, bicích nástrojov. 

                        – zrušené  s dôvodu koronakrízy 

 

1l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

         V školskom roku 2020/2021 bol zakúpený materiál a hudobné nástroje uvedené 

v nasledujúcom zozname.   

 

V školskom roku 2020/2021 boli zakúpené technické zariadenia, notový a spotrebný 

materiál : 

 

Kábel data CAT7E 25m 39 

Kábel data CAT7E 15m 29 

Mikrofón Shure MX202B/C 440 

PC-USB kľúč SanDisk Ultra Loop 64GB 22,5 

PC-USB kľúč SanDisk Ultra Loop 128GB 32,1 

Dátové úložisko 1801,4 

Teplomer bezkontaktný digi 67,5 

Plachta na zakrytie traktora-kosačky 25,2 

Mixpult Yamaha MG10XU analógový 204 

Reprobox 2-pásmový aktívny 359 

Mikrofón Shure SM58SE 315 

Traktor Mauntfield 1638H 2701 

PC-Pentium G5420+22"monitor (natec) 582,78 

PC-slúchadlá Koss PORTA PRO 263,2 

Vysávač Karcher WD3P 115 

Snehové reťaze 108 

PC-monitor 21,5"Acer LCD EK220QAbi 55cm 98 
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Husle 4/4 Scott Cao STV1000-H 1690 

Violončelo 1/2 Scott Cao Student STC15012+sláčik+obal 1690 

Písací stôl daniel dub sonoma 59 

Mikrofónový stojan-on stage MS7701B 19,9 

Mikrofónový stojan Konig Meyer 21070 36 

Klavírna lavica Gewa 119 

Divadelný reflektor Eurolite LED THA-150F WW/amber 599 

Javiskový reflektor Eurolite LED PAR-64 100W 199 

Stojan na reflektor čierny 60 

Metalofón majestic V6530SX s pedálom, 3oktávy 1699 

Tama HB5W hárdvér k bicím, séria IRON COBRA200 406 

Akordeón Delicia Junior 24 spec. 1279 

PC-Web kamera Genius ECam 8000 156,68 

Svietidlo Harmony 48,76 

PC-Kopírka Canon i-SESYS MF643 260,4 

PC-Webcam TRUST Exis 145 

Zošívačka bloková KF022 čierna 47,03 

Zošívačka NOVUS B17 čierna 58,43 

PC-monitor 22" LED Philips 98 

Púzdro na violončelo 1/2 99 

Sláčik na violončelo 199 

Sláčik na husle 99 

Bojler EO15 627,56 

Stolička barová čierna 43,89 

PC-Notebook Acer Aspire 5 A515-55-55NB i5-1035G1,15,6" 1298 

PC-webkamera Canyon CNE-CWC1 19 

Tónová súprava - trpaslíci 67,76 

Noty s posuvkami -trpaslíci 51,74 

Rytmické hodnoty 43,12 

Pozauna BACH A47I Artisan "Infinity" 4799 

PC-Reproduktory Fenda F&D R60BT 1119 

PC-Software Sibelius Multi 595 

PC-Notebook Asus X515, i3,8GB,512SSD 1144 

PC-Ext.HDD-SSD AData 133 

Nátrubok na trúbku Apredato 240 

Trúbka B Yamaha YTR 2330 418 

Nátrubok na Pozaunu Bach 4G 93 

Nátrubok na Pozaunu Bach 4G Megator 168 

Nátrubok na Pozaunu Bach 5G 129 

Televízor TCL 50C715-TCL, QLED 579 

PC-Software Steinberg Nuendo 11EDU 549 

PC-Hyper USB-C, Power 9-in-1 99 

Školská lavica 70x50, reg.výška strieborná konštr.+doska buk 94,84 

Stolička T s reg.výšky strieborná 525,28 

Stôl T 130x50, konš.strieborná, doska buk 385,5 

Šatňová lavička strieborná 118,6 

Elektrická gitara GODIN session HT Matte Black RN 790 

Gitarové kombo Vox VT40X 210 

Detská basgitara Fender Squier Mini P Bass Laurel Fingerboard black 168 
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Mini kombo Ibanez P20 pre basgitaru 105 

Nožný kontrolér pre VOX VFS5 59 

Mikrofón Shure SM57-LCE 284,7 

Mikrofón Rode NTK 487 

Mikrofón Shure BETA 52A 164 

Sada mikrofónov Sennheiser E604 3Pack 340 

Mikrofón AKG C 451 B 448 

Stojan na mikrofón Soundking SD216 103,6 

Hi-fi stereo slúchadlá Sennheiser HD650 319 

Mikrofón Shure PGA98H-XLR 290 

Paličky na bicie 35,8 

Statív Velbon Ex-330 33,9 

Rudla 46,06 

Gitarový stojan-na kontrabas 67 

Vak husľový 66,3 

Zošívačka blokov KF022 47,03 

Lavička šatňová strieborná 237,2 

PC-Kopírka MFP Epson Eco Tank L1450 549 

Spolu 34460,76 

 

 

 

1m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

Komentár k zúčtovaniu prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky 

v roku 2020 /v EUR/ 

 

1/ Údaje o škole 

 

    Názov školy: Základná umelecká škola Ladislava Stančeka  

    Sídlo:            Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza 

    IČO:             36 126 993 

    Počet zamestnancov k 31.12.2020 celkom : 53   z toho - pedagogických:  48   

                                                                                           nepedagogických:    5 

    Počet zamestnancov k 31.12.2020  na  Dohodu o pracovnej činnosti:  19* 

    Počet zamestnancov k 31.12.2020  na  Dohodu o vykonaní práce:   0* 

     Počet žiakov k 15.9.2020:       838       z toho: individuálne štúdium: 480* 

                                                                                skupinové štúdium:   358* 

( * počty žiakov k 15.09.2020 podľa výkazu 40-01. Bez ŠPD nad 25 rokov, druhého hlavného 

predmetu, čestné prehlásenia, jeden individuálny a jeden kolektívny predmet. 13 zamestnancov 

na elokovaných pracoviskách v materských školách) 

 

 

2/ Stručný komentár k vyhodnoteniu príjmov a výdavkov za rok 2020 

 

kategória 610 – MZDY /viď tabuľka č. l/ 
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Schválený rozpočet vo výške 679 565 EUR, čerpanie k 31.12.2020 vo výške 679 565,10 EUR   

tj. plnenie schváleného rozpočtu  na 100,00 %. Prekročenie čerpania rozpočtu o 0,10 EUR bolo 

kryté úsporou na pol. kat. 620 Poistné fondy. 

 

kategória 620 – POISTNÉ FONDY /viď tabuľka č. l/ 

Schválený rozpočet vo výške 228 897 EUR, čerpanie k 31.12.2020 vo výške 222 986,56 EUR 

tj. plnenie na 97,42 %. Úspora rozpočtu predstavuje sumu 5 910,44 EUR.  

 

Schválený rozpočet na pol kat. 610 a 620 spolu:    908 462,00  EUR 

Čerpanie výdavkov na pol kat. 610 a 620 k 31.12.2020:   902 551,66  EUR 

99,35 %  plnenie  schváleného  rozpočtu  na  pol. kat.  610  a  620   za  rok  2020  

- na základe pokynov zriaďovateľa z dôvodu zavedenia úsporných opatrení z dôvodu 

šírenia  COVID pandémie nedošlo k 100 % čerpaniu osobných mzdových nákladov 

 

Na krytie výdavkov položiek kategórie 610 mzdy a 620 poistné fondy  boli použité finančné     

prostriedky: 

-  normatívne z podielových  daní  mesta  /KZ: 41/ vo výške       825 219,85  EUR 

- bežné výdavky účelové z mesta /KZ: 41/ vo výške          77 331,81  EUR 

- rodičovské  vyhláška ZUŠ /KZ:72g/ vo výške                     0,00 EUR 

                                                                                                  SPOLU:  902 551,66 EUR 

 

kategória 630 – TOVARY A SLUŽBY /viď tabuľka č. l/  

Schválený rozpočet vo výške 136 891 EUR, čerpanie k 31.12.2020 vo výške 121 922,04 EUR tj. 

plnenie schváleného rozpočtu na 89,07 %. Nedočerpané prostriedky tvoria najmä vlastné príjmy 

tj. prostriedky  získané od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium.  Platené predom na 

nasledujúce účtovné obdobie  tj. rok 2021.  

Výdavky kategórie  630 Tovary a služby boli  financované z vlastných príjmov tj. z prostriedkov  

získaných  od rodičov  na  čiastočnú  úhradu   nákladov   v   celkovej   výške 50 496,99  EUR. 

Jednalo  sa  najmä o preplatenie cestovných náhrad tuzemských, poštové a telekomunikačné 

služby, služby komunikačnej infraštruktúry, materiálové náklady – interiérové vybavenie, 

výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, hudobné nástroje, všeobecný 

materiál, časopisy, noviny, učebné pomôcky, pracovné ochranné pomôcky, softvér, rutinná a 

štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov, objektov alebo ich častí, softwaru, 

všeobecné a špeciálne služby zabezpečované dodávateľským spôsobom ako napr. ochrana 

objektu, revízie, poplatky banky,  poistné,  poplatok za komunálny odpad, výdavky spojené 

s organizovaním súťaží a kultúrnymi  podujatiami a iné.  Z vlastných prostriedkov sa financoval i 

príspevok na stravovanie zamestnancov školy vo výške 18 502,74 EUR /KZ: 72g/, čo predstavuje  

100 % krytie sumy   príspevku zamestnávateľa na celý kalendárny rok 2020. 

 

Ostatné vlastné príjmy ako úroky, dobropisy, vratky, refundácie boli  v celkovej výške 433,67 

EUR  použité na nákup všeobecného materiálu / KZ: 72j/. 

 

Z  normatívnych prostriedkov  z  podielových daní mesta v celkovej výške 64 539,90 EUR   sa 

plne financovali  výdavky na spotrebu energií – elektrická, tepelná, vodné – stočné a to vo výške  

vo výške 34 917,92 EUR, materiálové náklady na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, 
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prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, učebné pomôcky,  prídel do  SF vo 

výške 7 260,81 EUR tvorený vo výške 1,4 % z objemu hrubých miezd  vyplatených 

zamestnancom školy  a  odmeny na základe dohôd vo výške 3 810,00 EUR.     

 

      V kategórii 630 bežné výdavky boli účelovo použité finančné prostriedky od zriaďovateľa   v 

celkovej výške  6 451,67 EUR / KZ: 41/  nasledovne: 

Aktivity: 

1/ vo výške       60,00 EUR     vianočná výzdoba   

 

Mnohé z každoročných aktivít, súťaží a prehliadok sa z dôvodu COVID pandémie v roku 2020 

nekonali. 

Plán údržby: 

     1/ vo výške   1 600,00 EUR -  oprava klimatizácie v koncertnej sále školy 

     2 / vo výške  3 200,00 EUR -  nákup učebných pomôcok hudobných nástrojov 

Rekreačné poukazy: vo výške 1 091,67 EUR / 55 % z oprávnených výdavkov zamestnanca/     

   

        

kategória  640 – BEŽNÉ TRANSFERY /viď tabuľka č. l/ 

Schválený rozpočet vo výške 7 207 EUR, čerpanie k 31.12.2020 vo výške      7 207,48 EUR.  

Percento plnenia rozpočtu  na pol. kat. 640  je  vo výške  100,01 %. Prekročenie čerpania 

rozpočtu o 0,48 EUR bolo kryté úsporou na pol. kat. 620 Poistné fondy.                 

 

Z pol. kat. 640 boli vyplatené:  

- náhrady príjmu do10 dní pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov  

                                                                                           vo výške           1 460,10 EUR  

- odchodné pri skončení pracovného pomeru a odchodu na dôchodok 

                 vo výške                     5 747,38 EUR 

     Na  krytie výdavkov  pol.  kategória  640  bežné  transfery   boli použité vo výške  1 460,10 

EUR   normatívne finančné prostriedky z podielových daní / KZ: 41/ ako i účelové prostriedky od 

zriaďovateľa /KZ: 41/ vo výške  5 747,19 EUR. 

 

kategória 700 – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  /viď tabuľka č. l/ 

Schválený rozpočet vo výške 10 152 EUR, čerpanie k 31.12.2020 vo výške   10 151,40  EUR.   

Plnenie  schváleného   rozpočtu  na  99,99  %.  

 

Z kapitálových výdavkov boli realizované nasledovné investície: 

1/ z vlastných príjmov od  rodičov KZ: 72g 

-  dátové úložisko vrátane dvoch pevných diskov Western (pol. 713002)  

 vo výške 1 801,40 EUR 

-  záhradný traktor MTF 1638 H s príslušenstvom (pol. 713004)  

 vo výške 2 701,00 EUR 

-  Učebná pomôcka  pozauna HN207244 – BACH S47I Artison „Infinity“ (pol. 713004) vo 

výške 4 799,00 EUR 

2/ z účelových kapitálových prostriedkov od zriaďovateľa KZ: 43  
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- spracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia (zateplenie) strešného plášťa 

objektu ZUŠ od firmy PROart s.r.o. Nedožery- Brezany (pol. 716) 

vo výške 850,00 EUR. 

 

 

Prehľadová tabuľka čerpania finančných prostriedkov  pol. kat. 610, 620, 630, 640, 700 

podľa kódov zdroja   k 31.12.2020 v EUR k poskytnutým transferom od zriaďovateľa 

 

                                                                                                                                     Tabuľka č. 1  
Kód   

zdroja 

 

Zdroje krytia  Poskytnuté 
finančné 

prostriedky 

 
 

Čerpanie 
výdavkov     

pol. kat. 610  

Čerpanie 
výdavkov     

pol. kat. 620  

Čerpanie 
výdavkov     

pol. kat. 630  

Čerpani
e 

výdavko

v     
pol. kat. 

640 

 

 

Čerpanie 
výdavkov     

pol. kat. 

700 

Čerpanie 
výdavkov 

pol. kat. 

600 + 700 
spolu 

ROZDIEL 
Nevyčerpané 

finančné 

prostriedky  
v R 2020 

41 Normatívne z podielových 

daní / 

Originálne kompetencie 

 

897 130,00 

 

623 579,10 

 

201 640,75 

 

64 539,90 

 

1 460,10 

 

0,00 

 

891 219,85 

 

5 910,15 

72j 

 

Vlastné rozpočtované  

/úroky, dobropisy, vratky, 

refundácie/ 

 

433,67 

 

0,00 

 

0,00 

 

433,67 

 

0,00 

 

0,00 

 

433,67 

 

0,00 

72g Vlastné rozpočtované 

príspevky rodičov 

a zákonných zástupcov 

detí 

 

 

62 648,31 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

50 496,80 

 

 

0,19 

 

 

9 301,40 

 

 

59 798,39 

 

 

2 849,92 

41 BV účelové  

dofinancovanie pol. kat. 

610, 620   Mzdy, PF 

640  BV, 700  KV 

 

83 079,00 

 

55 986,00 

 

21 345,81 

 

0,00 

 

5 747,19 

 

0,00 

 

83 079,00 

 

0,00 

 41 BV účelové pol. kat. 630 

Aktivity:   

- Stančekova  Prievidza  
- Borákova Prievidza 

-  Fúzie 
- Omše: novoročná, banícka, 

vianočná 

- Jesienka 
- Regionálna gitarová súťaž  

- veľkonočná výzdoba 

- vianočná výzdoba 

Aktivity spolu: 

 

Plán údržby: 
- oprava klimatizácie v KS 

- nákup UP hudobné násroje 

Plán údržby spolu: 

 

Rekreačné poukazy: 

 

 

 

0,00 

 0,00 

0,00 
 500,00 

 

0,00 
0,00 

   0 ,00 

60,00 

560,00 

 

 
1 600,00 

3 200,00  

 4 800,00 

 

1 092,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

 0,00 

 0,00  
 500,00 

 

0,00 
0,00 

0,00 

60,00 

560,00 

 

 

1 600,00 

3 200,00 

4 800,00 

 

1 091,67 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

 0,00 

0,00 
 500,00 

 

0,00 
0,00 

              0,00 

60,00 

          560,00 

       

 

 1 600,00 

3 200,00 

4 800,00 

 

1 091,67 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,33 

43 KV účelové  pol. kat. 700  850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 850,00 0,00 

 SPOLU BV a KV 

účelové z mesta 

výdavky kat. 600 a 700 

 

90 381,00 

 

55 986,00 

 

21 345,81 

 

6 451,67 

 

5 747,19 

 

850,00 

 

90 380,67 

 

0,33 

  
SPOLU  

výdavky pol. kat.600 a 700 

 

 

1 050 592,98 

    

 

679 565,10    

 

 

222 986,56 

 

 

121 922,04 

 

 

7 207,48 

 

 

10 151,40 

 

 

1 041 832,58 

 

 

8 760,40 

 

 

 

kategória  200 -  NEDAŇOVÉ PRÍJMY  

                       300 -  GRANTY A TRANSFERY          

 

 Príjmy  boli k 31.12.2020 v nasledovnej  výške a štruktúre : 

 

                                                                                                                                                Tabuľka č. 2 
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Kód  
zdroja 

Druhy príjmu 
 

 

Výška 

príjmov 
pol. kat. 200 

a 310 

v EUR 

Schválený 

rozpočet 

príjmov 

2020 

 
% plnenia 
 

72g Príspevky od rodičov na úhradu niektorých nákladov 59 385,00 63 000,00 94,26 

72j Úroky z účtov fin. hospodárení 1,94 5,00 38,80 

72j Z dobropisov 402,76 403,00 99,94 

72j Z refundácie 28,09 28,00 100,32 

 Spolu pol kat. 200 - Nedaňové príjmy  59 817,79 63 436,00 94,30 

 Spolu pol kat. 310 -Tuzemské bežné granty a transfery 0,00 0,00 0,00 

 SPOLU  

59 817,79 

 

63 436,00 

 

94,30 

      

               

 

  Nevyčerpané  bežné  finančné prostriedky v celkovej  výške  8 760,40 EUR pozostávali 

z vlastných príjmov od rodičov vo výške 2 849,92 EUR / KZ: 72g/, z originálnych kompetencií 

tj. podielových daní vo výške 5 910,15 EUR / KZ: 41/  a bežných výdavkov účelových od 

zriaďovateľa vo výške  0,33 EUR /KZ: 41/.  K 31.12.2020 boli tieto  prostriedky vrátené na účet 

mesta, tzv. nulovanie rozpočtových účtov nasledovne: 

 

- nulovanie výdavkového účtu vo výške   8 103,49 EUR  /vratka bežného transferu/ 

                                                    

- nulovanie príjmového účtu  vo výške        656,91 EUR  /odvod príjmov zriaďovateľovi/. 

 

1n) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie ich plnenia: 

 

Cieľ: zabezpečiť audiovizuálnu dokumentáciu a propagáciu všetkých významných akcií, ktoré 

škola  organizuje a na ktorých škola participuje. 

Akcia: : realizovať audiovizuálnu dokumentáciu všetkých významných akcií, ktoré škola  

organizuje a na ktorých škola participuje. Spracovaný materiál prezentovať na monitore 

v spoločenskom priestore školy (foyer), na www. stránke a na facebookovej stránke školy.  

Status: Úloha je priebežne plnená - realizuje Mgr. Nina Melišková. 
 

Cieľ: Umožniť ďalšie vzdelávanie a rozvoj pedagogických zamestnancov. 

Akcia: Vyhľadávať ponuky a umožňovať pedagógom účasť na odborným seminároch 

a metodických dňoch. 

Status: pozri 1h) 
 

Cieľ: Konfrontovať úroveň žiakov školy s inými školami.  

Akcia: Organizačne pripraviť a zabezpečiť 11. ročník speváckej súťaže populárnej a autorskej 

piesne Jesienka 2020, 12. ročník Regionálnej gitarovej súťaže s medzinárodnou účasťou 

Prievidza 2020, 23. ročník vokálnej súťažnej prehliadky žiakov základných umeleckých škôl 

Stančekova Prievidza 2021, 5.ročník súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch - Boraková 

Prievidza 2021 . 

Status: Všetky súťaže boli zrušené z dôvodu prerušenia vyučovania na školách. 
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Cieľ: Prezentácia odborov rôznymi netradičnými spôsobmi v rámci regiónu horná Nitra. 

Akcia: realizovať vystúpenia súborov školy i jednotlivcov v iných priestoroch ako interiér školy 

- námestie, kostol, obchodné centrá, kultúrne centrá a pod., prezentovať prácu žiakov 

a pedagógov VO. 

 

 

Status: 

 
 

Kultúrne vystúpenia Počet vystúpení 1 

Školský rok 2020/2021 Počet učiteľov 6 

 

Počet žiakov 14 

   Koncerty Počet koncertov 6 

 Počet učiteľov 87 

 Počet žiakov 100 

   Výchovné koncerty Počet koncertov 0 

 

Počet učiteľov 0 

 

Počet žiakov 0 

 

Počet MŠ 0 

 

Počet žiakov 0 

 

Počet ZŠ 0 

 

Počet žiakov 0 

   Súťaže organizované školou Počet súťaží 0 

 Počet učiteľov 0 

 Počet žiakov 0 

   

Výsledky súťaží Počet súťaží 2 

 Počet učiteľov 2 

 Počet žiakov 13 

 Počet ocenených 13 

   

Triednické večierky  Počet večierkov 5 

 Počet učiteľov 6 

 Počet žiakov 35 

   

Výstavy Počet výstav 3 

 Počet učiteľov 12 

 Počet žiakov 147 
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Metodické dni Počet  0 

 Počet škôl 0 

 Počet zúčastnených 0 

   

Exkurzie, výlety Počet  0 

 Počet učiteľov 0 

 Počet žiakov 0 

   

Žiaci prijatí na ďalšie štúdium 

2020/2021 

Počet  7 

 VŠ 0 

 SŠ 7 

 

 

Pozri aj  1i) 

 

Cieľ: Ponúkať umelecké vzdelávanie mimo priestorov budovy školy v rôznych atraktívnych 

formách (pravidelný vzdelávací proces, resp. ponuka tematického vyučovania na základe 

požiadaviek materských škôl ). 

Akcia: vytvoriť ponuku umelecko-vzdelávacích aktivít so zameraním na žiakov predškolského 

veku ako potenciálnych žiakov školy. 

Status: V školskom roku 2019/2020 sme poskytovali umelecké vzdelávanie v piatich materských 

školách pre 171žiakov. 

 

 

1o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

 

Škola dosahuje dlhodobo dobré výsledky v rámci regionálnych, celoslovenských a 

medzinárodných súťaží a prehliadok vo všetkých odboroch, pozri bod 1i). Činnosť školských 

súborov sa podarilo skvalitniť. Odzrkadlilo sa v prezentácii školy na verejnosti. Počas roku 

pracovali súbory: Školský orchester, Komorný sláčikový orchester, Prípravný sláčikový súbor, 

Big Band, súbor Súbor populárnej hudby, Súbor VIKTORY, súbory bicích nástrojov SUBINA, 

Subináčik  a  RATATAP, Orchester ľudových nástrojov, zbory Liberi cantantes, Liberi cantantes 

minor a Komorný spevácky zbor. Pracoval aj súbor Party Diddle Drumline zložený s pedagógov 

našej aj iných škôl.  

 

   Strenghts / Silné stránky školy:  

- široká ponuka odborov a predmetov, individuálneho a skupinového vyučovania, možnosť 

účinkovania v pestrej palete súborov; 

- vysoká kvalifikovanosť pedagógov; 

- dobrá poloha (stred mesta, blízko zastávka autobusových spojov); 



26 

 

 

 

- koncentrácia vyučovania v hlavnej účelovej budove s koncertnou sálou a  baletnou sálou a 

samostatnou budovou VO a LDO.  

- dobré podmienky pre výtvarný odbor 4 veľké triedy a dobré materiálno - technické 

zabezpečenie (hrnčiarsky kruh, vypaľovacia pec, maliarske stojany, grafické lisy v každej 

triede + veľký grafický lis, špeciálne stoly a stoličky, PC+ software, dataprojektory, atď.);  

- vysoký počet interných i verejných podujatí; 

- pozitívny vplyv školy na cieľavedomé využívanie voľného času detí najmä v súvislosti 

s prevenciou spoločensky nežiaducich javov; 

- dobré uplatnenie absolventov všetkých odborov - prijatie na ďalšie štúdium a zaradenie 

do amatérskej umeleckej praxe; 

- ponuka výučby v štyroch odboroch pre rôzne vekové kategórie; 

- obojstranná spolupráca organizáciami zriadenými mestom Prievidza a rôznymi 

inštitúciami (spoločenskými, kultúrnymi, charitatívnymi a pod.), spolupráca so 

zákonnými zástupcami žiakov. 

 

Weaknesses / Slabé stránky školy: 

- nedostatočné  hygienické zázemie pre TO (šatňa a sprcha); 

- absencia Audio - mediálneho odboru; 

- nízky počet žiakov v dychovom oddelení; 

 

Opportunities / Príležitosti: 

- spolupráca s MŠ a ZŠ - získavanie žiakov pomocou výchovných koncertov; 

- organizovanie umeleckého vzdelávania pre MŠ; 

- ústretovosť zriaďovateľa pri riešení priestorového a materiálno-technického zabezpečenia 

vyučovania; 

- ústretovosť miestnych kultúrnych zariadení pri spolupráci so školou (KaSS, RKC...) 

- rozvoj kompetencií pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. 

 

Threats / Hrozby: 

- existencia veľkého množstva umeleckých škôl (najmä súkromných ZUŠ) 

nerešpektujúcich v plnej miere platnú školskú legislatívu,  

- ponuka záujmových  krúžkov s umeleckým zameraním  v ZŠ a CVČ.  

 

Návrhy opatrení na zlepšenie - akčný plán:  

 

- využitie všetkých dostupných prostriedkov na propagáciu a zviditeľnenie školy;  

- príprava a realizácia propagačných a výchovných koncertov v koncertnej sále ZUŠ,  

v KaSS; 

- organizovanie umeleckého vzdelávania pre MŠ; 

- prehlbovať spoluprácu s rodičmi žiakov širším zapojením rodičov do aktivít školy; 

- personálne posilňovanie a omladzovanie pedagogického zboru; 

- doplnenie nástrojového vybavenia súborov  a personálne zabezpečenie; 

- podpora spolupráce medzi odbormi a podpora spoločných projektov; 

- príprava projektovej štúdie na využitie školského pozemku na vybudovanie zázemia pre 

kultúrne a vzdelávacie aktivity. 
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1p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu, resp. ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium  ( k 30.06. 2020 ) : 
 

 

  Hudobný odbor: 

 

 

Žiak Škola Odbor Triedny učiteľ 

Terézia Kovalíčková 
Konzervatórium, 

Tolstého 11, Bratislava 

Hudobný odbor - 

hra na husliach 
Eva Gardlíková   

 

 

   Výtvarný odbor: 

 

 

Žiak Škola Odbor Triedny učiteľ 

Škola umeleckého 

priemyslu, Trenčín 

Škola umeleckého 

priemyslu, Trenčín 
Fotografický dizajn Mgr. A. Sluková 

Alexandra Ďurinová 

Stredná priemyselná 

škola Samuela 

Mikovíniho, Banská 

Štiavnica 

Odevný desing Mgr. O. Cipov 

Lenka Kollárová 
Škola umeleckého 

priemyslu Košice 
Odevný desing Mgr. O. Cipov 

Kristína Kotianová 

Stredná priemyselná 

škola Samuela 

Mikovíniho, Banská 

Štiavnica 

Odevný desing Mgr. O. Cipov 

Ema Vidová 

Stredná priemyselná 

škola Samuela 

Mikovíniho, Banská 

Štiavnica 

Konzervátorstvo a 

reštaurátorstvo - 

papier, 

staré tlače a knižné 

väzby 

Mgr. V. Lachká 

Alžbeta Fečová 

Stredná priemyselná 

škola Samuela 

Mikovíniho, Banská 

Štiavnica 

Propagačné 

výtvarníctvo 
Mgr. V. Lachká 

 

 

 

2a) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania:  

 

Vyučovanie HO, VO, TO, LDO sa uskutočňovalo v odborných učebniach prispôsobených pre 

vyučovací proces. V priestoroch VO a LDO sa zrealizovala kompletná výmena nevyhovujúcich 

okien. Pri výchovno-vzdelávacom procese využíva aj koncertná sála (koncerty, triedne večierky, 

spoločné skúšky orchestra, súborov a nácvik vystúpení  žiakov literárno-dramatického odboru). 

Sála sa zároveň využíva aj na rôzne kultúrne vystúpenia a koncerty organizované mestom určené 
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pre verejnosť. Prínosom pre kvalitný priebeh vyučovacieho procesu je malá koncertná sála, ktorá 

zmiernila kritické vyťaženie veľkej koncertnej sály (koncerty, súťaže, skúšky súborov, triedne 

večierky).  

 

2 b c d) Voľnočasové aktivity školy; spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb 

deťom, žiakom a rodičom; vzájomné vzťahy a spolupráca  s inými fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú: 

 

Súčasťou života školy je nielen účasť pedagógov a žiakov všetkých odborov na 

edukačnom procese v škole, ale i realizácia koncertov a kultúrnych vystúpení pre potreby mesta 

a kultúrno-spoločenských inštitúcií, s ktorými škola spolupracuje.  

V spolupráci so Združením rodičov pri Základnej umeleckej škole L. Stančeka 

v Prievidzi škola zabezpečuje podľa možností naplnenie potrieb a požiadaviek  žiakov a rodičov, 

opravu nástrojov, nákup učebných pomôcok, realizáciu exkurzií, súťaží a prehliadok, 

koncertných vystúpení súborov, prípravu slávnostného vyradenia absolventov a pod.  

Medzi podnetné patrí i spolupráca ZUŠ s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi,  

Kultúrnym a spoločenským strediskom Prievidza, Hornonitrianskym múzeom, Zariadením pre 

seniorov, Miestnym odborom Matice slovenskej, regionálnymi mediálnymi partnermi, ako aj 

materskými, základnými a viacerými základnými umeleckými školami v rámci regiónu i  

Slovenska. Svoju úlohu z hľadiska kompetencií a iniciatívnych návrhov voči škole plní aj rada 

školy, ktorá systematicky pracuje.  

 

 

Realizácia školského vzdelávacieho programu počas prerušenia prezenčnej 

formy vyučovania. 

 

Vyučovanie na Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka bolo upravené  na základe 

usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Od  12.10. 2020 prešlo na dištančnú formu skupinové vyučovanie  a od  26.10.2020 prešlo 

na dištančnú formu aj individuálne vyučovanie.  

Prezenčná forma vyučovania  bola obnovená až 24.04.2021 v  individuálnom vyučovaní  

(t.j. jeden učiteľ – jeden žiak) okrem vyučovania spevu a hry na dychových nástrojoch.  Od 

10.05.2021 bolo obnovené aj vyučovanie skupinových predmetov vrátane spevu a hry na 

dychových nástrojoch.  

Organizácia dištančného vzdelávania bola usmerňovaná vedúcimi jednotlivých 

predmetových komisií na základe pokynov  umeleckej rady, ktorá zasadala raz týždenne 

prostredníctvom aplikácie Skype. 

FORMY KONTAKTU 

- online vyučovaním prostredníctvom aplikácií  Skype, Zoom, Messenger, WhatsApp ...   

- prostredníctvom sociálnych sietí 

- prostredníctvom e-mailovej komunikácie 

- zverejňovaním úloh na web stránke školy www.zuslstanceka.sk a FB stránke školy 

- formou zasielania zvukových a video nahrávok. 
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CIEĽOM DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA bolo udržať záujem o predmet a kontakt žiaka s 

predmetom a umením ako takým, podporovať potrebu umelecky rásť a vzdelávať sa, poskytnúť 

učebnú podporu žiakom. Nemenej dôležité bolo udržanie sociálneho kontaktu v čase karantény, 

poskytnutie opory a psychologickej podpory v období koronakrízy. 

 

Vyučovanie bolo  počas tohto obdobia náročnejšie. Technické možnosti niektorých žiakov 

a učiteľov boli obmedzené. Online prenos bol často nekvalitný (slabé – nedostačujúce internetové 

pripojenie), prípadne obmedzený množstvom prenesených dát. Preto by bolo vhodné nájsť 

riešenie problémov s internetovým pripojením žiakov a učiteľov v období mimoriadnej situácie. 

Potreba vyučovania na diaľku prostredníctvom internetových aplikácii, prípadne s 

pomocou hudobných softvérov si vyžiadala prehodnotiť, ktoré učivo a aké formy z aktuálneho 

školského vzdelávacie programu sú vhodné a reálne v danej situácii použiteľné. Hlavným cieľom 

on-line vyučovanie bolo udržať kontakt žiakov s predmetom, nástrojom, udržať kontinuitu v 

prebiehajúcom vyučovacom procese. 

Na základe všeobecných odporúčaní a hlavne na základe odporúčania jednotlivých 

predmetových komisií  prispôsobili pedagógovia obsah a formy vyučovania domácim 

podmienkam žiakov. Prevládalo využívanie aplikácií / messenger, Google Meet, Skype .../ na 

online vyučovanie  ale aj zadávanie úloh formou mailových správ, zasielanie zvukových a video 

nahrávok smerom k žiakom ako vysvetlenie, predvedenie; zasielanie  zvukových a video 

nahrávok smerom k pedagógovi na vyhodnotenie práce žiaka. Okrem samotného online 

vyučovania boli pedagógovia v telefonickom  kontakte a prebiehali aj online koncerty. 

Napriek technickým problémom s kvalitou prenosu zvuku prostredníctvom internetu, 

nekvalitných záznamových zariadení u žiakov a aj pedagógov sa podarilo udržať kontakt žiakov s 

predmetom, udržať kontinuitu vzdelávacieho procesu a vo všeobecnosti sa podarilo splniť obsah 

vzdelávania a poskytnúť študentom  počas dištančného vzdelávania študentom plnohodnotné 

vzdelávanie.  
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Október 2021                                               

                                                                                  

          _______________________   

                                                                                                 Mgr. art. Anton Bakyta 

                                                                                            riaditeľ ZUŠ LS v Prievidzi 

 

 

 

 

 

Správa prerokovaná v Rade školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi                                 

dňa 13. októbra 2021. 

 

                                                                             

 

       ___________________ 
                                                                                                                     Helena Dadíková 

                                                                                                     predsedníčka RŠ pri ZUŠ LS v Prievidzi   

Školská knižnica 
Číslo 

triedy 
Zodpovedný 

Učiteľská knižnica 202 Eva Dražová, DiS. art. 

Knižnica notového materiálu - klavír 209 Patrícia Horváthová  

Knižnica notového materiálu - klavír 105 Tatiana Peciarová, DiS. art.   

Knižnica notového materiálu - keyboard, akordeón 207 Ing. Ján Glos  

Knižnica notového materiálu - zborový spev 211 Mgr. Zuzana Haragová  

Knižnica notového materiálu - spev 204 Katarína Šotnárová, DiS. art. 

Knižnica notového materiálu - flauta 006 Mária Prievalská  

Knižnica notového materiálu - klarinet 008 Róbert Berky  

Knižnica notového materiálu - plech. nástroje 007 Branislav Stanko, DiS. art.    

Knižnica notového materiálu - violončelo 113 Jana Kočnerová, DiS. art.  

Knižnica notového materiálu - gitara 109 Rudolf  Cipov, DiS. art.     

Knižnica notového materiálu - bicie nástroje 010 Mgr. Peter Krško  

Knižnica - výtvarný odbor PA 04 Mgr. Oleg Cipov             

Knižnica notového materiálu - husle 205 Mgr. Peter Gonda, DiS. art. 


