
 
 

 

 

 

 

SPRÁVA   

O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH  

VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

Základnej umeleckej školy 

Obrancov mieru 356 

Dubnica nad Váhom  

 za školský rok 2018/2019 

 

 

Predkladá:  

Mgr. Naděžda Provazníková 

riaditeľka školy  

Dubnica nad Váhom,  10. októbra 2019              

 

Podľa § 5, ods. 7, písm. f a § 14, ods. 5, písm. e zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  
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1. Základné identifikačné údaje o škole (§2 ods.1 písm. a) 

 

Názov školy:    Základná umelecká škola 

Adresa školy:    Obrancov mieru 356  

01841 Dubnica nad Váhom 

 

Telefónne číslo školy:      042-4421191 

Telefónne číslo riaditeľa:            0905423475 

Internetová  

a elektronická adresa školy:            zus.dca@amdsl.sk 

           riaditel.zus@dubnica.eu 

 riaditel.zusdca@gmail.com 

 www.zusdubnica.sk 

 

Zriaďovateľ školy:   Mesto Dubnica nad Váhom 

 

Vedúci zamestnanci školy:   Mgr. Naděžda Provazníková – riaditeľka školy 

  PhDr. Diana Lišková – zástupca riaditeľky školy 
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2. Školský vzdelávací program 
 

ZUŠ 

 
Ciele, zameranie školy a ich plnenie: 
 
       Vlastné zameranie školy vychádza z regionálnych kultúrnych tradícií, súčasných potrieb 
regiónu i možností uplatnenia sa žiakov v európskom kultúrno-umeleckom priestore. Vzťah k 
tradičnej ľudovej kultúre  vštepujeme už od prípravného štúdia cez ľudovú pieseň, prvky 
ľudového tanca i artefakty  ľudového umenia a architektúry. V priebehu štúdia otvárame obzor 
žiakom prostredníctvom európskeho umeleckého dedičstva k svetovému a súčasnému 
umeniu. 
 
     Školský vzdelávací program ZUŠ Dubnica nad Váhom znamená jednotný vzdelávací plán 
školy, v ktorom sa stretávajú poznatky z hudobného, výtvarného, literárno-dramatického a 
tanečného odboru.  Je to odborné formovanie  syntézy potrieb súčasnej generácie v 
spoločnosti  a dobrých tradícií slovenského umeleckého školstva. Je zameraný predovšetkým 
na žiaka. Vytvára  inšpiratívne prostredie umenia  hudby, farby, dramatizácie a tanca, v ktorom 
žiaci zažívajú pocity úspechu, šťastia a radosti.  
  
     Základom nášho poslania je výrazne vplývať na ich  rozvoj talentu  po línii tvorivosti a 
emocionálnosti samozrejme so zreteľom a rešpektom na individuálne dispozície, ich vekové a 
vývojové zvláštnosti.  
  
      Špecifiká typu našej školy majú jedinečný význam vo výchove mladého človeka. Obohacuje 
a rozvíja jeho emočnú inteligenciu, podporuje kreativitu, buduje mu vlastný hodnotový systém, 
pestuje zmysel pre estetično, čím nadobúda predpoklady pre správnu orientáciu v záplave 
negatívnej reklamy, nevkusu či gýču. Keďže vyučovanie v ZUŠ prebieha v popoludňajších 
hodinách, sme článkom úsilia proti negatívnym prejavom správania, drogovej závislosti a 
kriminalite. 
 
      Naša práca spočíva nielen v   príprave  mladých adeptov pre vyššie vzdelanie umeleckých 
smerov. Výchovno-vyučovacím cieľom je umením kultivovať vnútorný a vonkajší svet každého 
jedinca. Vzbudiť v žiakoch túžbu po neustálom stretávaní sa s hudbou a umením vôbec. Od 
najnižších ročníkov učíme deti prezentovať vlastnú interpretáciu, učíme ich vystupovaniu na 
verejnosti, základom slušného odievania či zápasu s trémou najskôr na triednych besiedkach, 
interných školských koncertoch, rôznych kultúrnych vystúpeniach na požiadavky mesta a 
mestských organizácií. Neskôr je ich umelecké vystupovanie neoddeliteľnou súčasťou 
významnejších  kultúrnych a spoločenských akcií mesta, okolia i zahraničia. 
 
 
       Škola disponuje niekoľkými orchestrami a súbormi, v ktorých sa deti učia tímovej práci, 
prispôsobovaniu sa a zodpovednosti za svoj podaný výkon v rámci kvality tímu.  
 
V hudobnom odbore: 
       -  akordeónový súbor AURA 
       -  akordeónový súbor AURÁČIK 
       -  gitarový súbor - BANDOLÍNA 
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       -  gitarový súbor DUROS QUITTAROS 
       -  spevácky komorný zbor CANTO VIVACE  
       -  ľudová hudba 
       -  sláčikový súbor VIOLIN 
       -  komorný súbor FLUTE LADIES 
       -  príležitostné menšie komorné ansáble 
 
V tanečnom odbore : 

 foklórny súbor PRVOSIENKA    
     -   súbor moderného tanca DANSATION DANCE COMPANY  

                                 
      Škola  pravidelne organizuje výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ mesta, interné školské koncerty, 
absolventské koncerty, niekoľko významných tematických koncertov, akými sú vianočný, 
májový ku Dňu matiek, koncert venovaný rodine.  
 
      Žiaci HO a TO sa zúčastňujú mnohých súťaží v celoslovenskom a medzinárodnom, ale i 
celosvetovom meradle, na ktorých sa umiestňujú na popredných miestach. 
Tanečný folklórny súbor PRVOSIENKA vystupuje na rôznych spoločenských podujatiach, okrem 
toho je PRVOSIENKA pravidelným reprezentačným účastníkom Dubnického folklórneho 
festivalu s medzinárodnou účasťou. 
 
      Výtvarný odbor pravidelne inštaluje výstavy prác žiakov v priestoroch školy, vo výkladových 
vitrínach v centre mesta, v priestoroch MsDK Dubnica n. V., posiela práce na mnohé národné, 
medzinárodné a svetové výtvarné súťaže, na ktorých pravidelne získava popredné ocenenia. 
       ZUŠ Dubnica nad Váhom je organizátorom Detskej výtvarnej Dubnice. 
                                                   

           
       Našou snahou je vychovať z absolventa osobnosť s kladným vzťahom k umeniu. Osobnosť, 
ktorá sa dokáže aktívne a  tvorivo samostatne prejaviť. Preto reagujeme aj na nové trendy a 
štýly v esteticko-umeleckej výchove so zreteľom na osobnú štýlovú orientáciu žiaka. Zvlášť 
nadaným žiakom s perspektívou schopností študovať na vyšších stupňoch umeleckého školstva 
poskytujeme osobitnú starostlivosť - rozšírené vyučovanie. No nielen v tom spočíva naše 
snaženie. Úspechom našej práce je i to, keď absolvent je slušným konzumentom umenia, ktorý 
má zmysel pre vkus, kvalitu a je súčasťou spoločnosti s kultivovanými spôsobmi.  
      Mnohí z našich absolventov hudobného, výtvarného, literárno-dramatického i tanečného 
odboru sa v živote uplatňujú práve v umeleckých profesiách: učiteľ ZUŠ, učiteľ ZŠ, SŠ, VŠ s 
umeleckým zameraním, učiteľ konzervatória, muzikológ, slobodný umelec, 
etnograf,  architekt, profesie reklamy i marketingu. Mnohí naši žiaci sa uplatnili v rôznych 
amatérskych hudobných skupinách a tanečných súboroch. Viacerí z nich pracujú v kultúre 
alebo v školstve. Je už dlhodobou tradíciou, že výučba folklórneho tanca na našej škole je 
odrazovým mostíkom pre kvalitných tanečníkov mestských amatérskych folklórnych súborov 
Mladosť a Vršatec, rovnako aj výchova mladých muzikantov do ich ľudových hudieb.  
Vari najväčším ocenením práce pedagógov našej školy je skutočnosť, keď sa naši bývalí žiaci k 
nám vracajú a to ruka v ruke s vlastným dieťaťom.                         
      Hlavným cieľom umeleckého školstva je výchova umením (formovanie osobnosti), k 
umeniu (rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie) a pre umenie (príprava na profesionálnu 
umeleckú činnosť). Vyvážene venuje pozornosť nielen poznávacím (kognitívnym) a 
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intelektuálnym aspektom vzdelávania, ale rovnocenne aj sociálnemu a emocionálnemu 
rozvoju žiakov. Kladie dôraz na činnostne orientované vyučovanie. Čím viac skúseností žiak 
získa vlastnou poznávacou činnosťou, tým sú jeho predstavy o svete prepracovanejšie, viac 
zvnútornené a získané poznatky vie lepšie využívať v živote. Pre umelecké vzdelávanie v ZUŠ sa 
stanovujú tieto ciele: Žiaci -  komunikujú a vyjadrujú myšlienky prostredníctvom vyjadrovacích 
prostriedkov umenia, vytvoria artefakty a zrealizujú nápady vlastným (autentickým) spôsobom, 
uvedomelo esteticky vnímajú, orientujú sa v kultúre a svete umenia, rozvíjajú kreatívne 
myslenie, rozvíjajú emočnú inteligenciu, spracujú informácie z oblasti umenia a kultúry, 
pestujú zmysel pre dobro    a krásu. 

       MŠVVaŠ SR schválilo a zverejnilo dňa 4. februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1- 10A0 
Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy (ďalej len „nový ŠVP“). Je spracovaný 
ako jeden dokument pre všetky umelecké odbory základných umeleckých škôl (ďalej len 
„ZUŠ“). Účinnosť nadobudol 1. septembra 2015. Nový ŠVP bol od svojho schválenia formou 
dodatkov tri krát upravený. Jednotlivé dodatky a aktuálne znenie nového ŠVP sú zverejnené na 
webovom sídle ministerstva http://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-umelecke-
skoly-–-dodatky-c-1-c-2- c-3/. Umelecké vzdelávanie v ZUŠ sa bude uskutočňovať podľa 
nového ŠVP v školskom roku 2018/2019 v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského 
zákona v prípravnom štúdiu, v prvom stupni základného štúdia, v prvom a druhom ročníku II. 
stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých výtvarného odboru a v prvom až treťom 
ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých v hudobnom, tanečnom a literárno-
dramatickom odbore; v prípravnom štúdiu, v druhej časti prvého stupňa základného štúdia a v 
II. stupni základného štúdia a štúdia pre dospelých v odbore audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorby. V každom nasledujúcom školskom roku sa bude podľa neho postupovať v príslušnom 
nasledujúcom ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých. Do obdobia, keď sa 
rámcové učebné plány nového ŠVP začnú uplatňovať aj v príslušných nasledujúcich ročníkoch 
druhého stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých sa bude na tomto stupni štúdia v 
hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore postupovať podľa 
„učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré schválilo Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky dňa 22. decembra 2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. 
septembra 2004“ a učebných osnov schválených ministerstvom. 

 

3. Zoznam študijných odborov (§2 ods.1 písm. f) 
 

hudobný odbor 

výtvarný odbor 

tanečný odbor 

literárno-dramatický odbor  
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4. Základné štatistické údaje o predprimárnom,  základnom vzdelávaní a ŠPD  

(§2 ods. 1 písm. b) 

 
stav k 15. septembru 2018 

Škola / školské 

zariadenie 

počet žiakov Predprimárne 

vzdelávanie - 

neklasifikuje sa 

Základné 

vzdelávanie 

Štúdium pre 

dospelých 

/ŠPD/ 

ZUŠ 487 82 404 1 

 

              stav k 15. septembru 2018 

Odbor hudobný výtvarný tanečný literárno-dramatický 

Počet žiakov 194 154 113 26 

 

 

Hudobný odbor  
 

Prípravné 

štúdium 

Primárne 

štúdium 

Nižšie 

sekundárne 

štúdium 

II. stupeň ŠPD celkom 

Hra na gitare 6 32 11 3 x 52 

Hra na klavíri 7 36 7 6 x 56 

Hra na 

akordeóne 
1 11 3 1 x 16 

Hra na keyboarde 4 2 x x x 6 

Hra na husliach 1 7 1 x x 9 

Hra na violončele x 1 x x x 1 
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Hudobný odbor 
Hra na bicích 

nástrojoch 
x 3 x x x 3 

Hra na zobcovej 

flaute 
3 7 2 x x 12 

Hra na priečnej 

flaute 
x x 6 x x 6 

Hra na klarinete x 1 x x x 1 

Hra na saxofóne x x 1 x x 1 

Hra na trúbke x 1 x x x 1 

Spev 5 15 10 x x 30 

celkom 27 116 41 10 0 194 

 

 

5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania  

 
 

Základná 

škola 
Počet ž PsV % P % N % 

Neklas. 

žiaci 
% 

ZUŠ 487 312 78,3 39 9,7 0 0 89* 18,2% 
 

Legenda pre ZUŠ: 

PsV  - prospel s vyznamenaním             P  - prospel                      Nekl.  - neklasifikovaný 

N  - neprospel 

 

*89 neklasifikovaných žiakov v členení 80 PŠ a 9 žiakov nesplnené požiadavky pre klasifikáciu. 

PŠ = prípravné štúdium, ktoré sa nehodnotí - neklasifikuje 
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6. Zamestnanci v školách a školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. g) 
 

škola Fyzický stav pedagogických  
Prepočítaný počet zamestnancov 

ZUŠ 29 21,1 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov  

ZUŠ 

Bez 

kvalifikačnej 

skúšky 

I. kvalifikačná 

skúška 

II. kvalifikačná 

skúška – náhrada za 

kvalifikačnú skúšku 

6 % kreditový 

príplatok 

12 % kreditový 

príplatok 

29 25 3 1 0 1 

 

 

Počty nepedagogických zamestnancov  

Škola/školské zariadenie 
Základná umelecká škola 

Fyzický stav Prepočítaný stav 

ZUŠ 4 3,48 

 

 

7. Údaje o aktivitách školy a prezentácii školy na verejnosti (§2 ods. 1 písm. i) 

 

dátum názov akcie miesto konania účinkujúci 
zodpovedný 

pedagóg 

03. 09. 2017 

o 14:00 hod. 
Zahájenie šk. roka budova ZUŠ   

4. 10. 2018 

o 17:00 hod. 

Vernisáž „Čaro kresby“ – 

Jaroslava Svetlíka 
Dubnický kaštieľ 

Martin Púček, 

Roman 

Papiernik 

Ing. Martina 

Holá, DiS. art. 
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10. 10. 2018 
 

Exkurzia 

Múzeum 

moderného 

umenia 

DANUBIANA 

Bratislava 

VO 
Mgr. Jana 

Lovíšková 

10. 10. 2018 

o 16:30 

Žiacky koncert 

 

 

 
HO 

Ing. Martina 

Holá, Dis. art. 

15. 10. 2018 

o 17:00 
Zasadnutie Rady školy v budove ZUŠ   

17. 10. 2018 Mesiac úcty k starším 
Spoločenský dom 

Prejta 
HO 

Mgr. Jana 

Ďurinová 

17. 11. 2018 Stužková SŠ Piano club Trenčín AURA 
Ing. Martina 

Holá, Dis. art. 

19. 11. 2018 

o 13:00 hod. 
Oceňovanie študentov 

Obradná 

miestnosť MsÚ 

DCA 

  

20. 11. 2018 

o 10:00 
Program 45 minút 

Zariadenie pre 

seniorov DUBINA - 

Prejta 

HO 
Mgr. Jana 

Ďurinová 

22. 11. – 25. 

11. 2018 
„INTERTALENT 2019“ Dunajská Streda 

Roman 

Papiernik 

Ing. Martina 

Holá, Dis. art. 

30. 11. – 1. 

12. 2018 
Medzinárodná tanečná súťaž Brno TO 

Mgr. Ľudmila 

Tancerová 

1. 12. 2018 Vianočný koncert 
Kostol sv. Jakuba 

DCA 
HO 

PhDr. Diana 

Lišková 

6. 12. 2018 

o 17:00 hod. 

Vernisáž „Dubnický výtvarný 

salón“ 

MsDK DCA /č. 

104/ 
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13.12.2018 Exkurzia  Viedeň VO 
Ing. Anita 

Šebíková 

15. 12. 2018 

o 16:30 

Vianočný koncert 

 
MsDK  

I. Turzová DiS. 

art. 

Mgr. Ľ. 

Tancerová 

8.3.2019   

9:00 
vystúpenie k MDŽ MsÚ DCA HO p. Siekel F. 

17.3.2019 vystúpenie k MDŽ Prejta HO Mgr. Ďurinová J. 

18.3.2019 
vystúpenie k MDŽ  pre 

dubnických diabetikov 

nezisková 

organizácia 

Centrum 

(knižnica) 

HO 
Mgr. Peťková L.         

Ing. Holá M. 

20.3.2019 Verejný žiacky koncert budova ZUŠ DCA HO Ing. Holá M. 

23.3.2019 
DanceStar Slovakia – tanečná 

súťaž 

Mest.šport.hala 

Klokočina, Nitra 
TO 

Mgr. Tancerová 

Ľ. 

24.3. až 

25.3.2019 

Prijímacie pohovory na 

konzervatórium 
Košice HO 

Mgr. art. Belka 

M.; Tuzová 

I.,DiS. art. 

25.3.2019 konzervatórium Košice a Bratislava LDO 
Mgr.art. 

Hrehušová 

27.3.2019 
„Vokálna jar 2019“ - XXIV. ročník 

speváckej súťaže 

ZUŠ Kysucké Nové 

Mesto 
HO Mgr. Bošanská J. 

28.3.2019 

13:00 
Deň učiteľov - oceňovanie Dubnický kaštieľ HO 

Mgr. art. Belka 

M., p. Siekel 

Filip 
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2.4.2019 

Akordeónový festival „V rytme 

rôznych hudobných žánrov 

2019“ 

 

ZUŠ Kysucké Nové 

Mesto 
HO Ing. Holá M. 

7.4.2019 
Tancujeme pre Miriamku a 

Timejku 
Mesto Nemšová TO 

Giertl A. 

Poliaková S. 

10.4.2019 Verejný žiacky koncert budova ZUŠ DCA HO Mgr. Ďurinová J. 

11.4. až 

13.4. 2019 

Medzinárodná akordeónová 

súťaž - Ostrava 2019 

ZUŠ Ostrava -

Moravská Ostrava 
HO Ing. Holá M. 

12.4.2019 
„Schneiderova Trnava 2019“  

19. roč. interpretačnej súťaže 

ZUŠ M.Schneid.-

Trnavského - 

Trnava 

HO 
PhDr. Lišková D.; 

V. Kostrová 

13.4.2019 Vynášanie MORENY 
Kaštieľ Dubnica 

n/Váhom 
TO 

Giertl A. 

Poliaková S. 

13.4.2019 
Pokračovanie programu po 

vynesení MORENY 

Gazdovský dvor 

DCA 
TO 

Giertl A. 

Poliaková S. 

17. 04. 2019 

„Slávik Slovenska 2019“ 

29. ročník speváckej súťaže - 

slovenské ľudové piesne 

CVČ DUBINKA 

Nová Dubnica 
HO 

Korepetície 

 Ing. Holá 

24. 04. 2019 
klavírna súťaž "Hviezdy hrajú 

srdcom" v spolupráci s 

Richardom Rikkonom 

SZUŠ Jánoš 

Mostová 4 

Ružomberok 

Vzdelávanie 

zamestnancov 

pozorovatelia: 

Podperová 

,DiS.art. 

Turzová, DiS.art 

26. 04. 2019 

o 17:00 

„Výtvarné spektrum 2019“-

vernisáž, 23.roč.krajskej, 

postupovej súťaže 

neprofesionálnej výtvarnej 

tvorby 

Dubnické múzeum 

- kaštieľ 
HO 

Ing. Holá M. 

2 vstupy 
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1.5.2019 

 
1. Májové vystúpenie 

Námestie Matice 

slovenskej DCA 
TO 

Giertl A. 

Poliaková S. 

9.5. až 

10.5.2019 

 

EUROMUSETTE&GOLDENTANGO 

XVIII. medzinárodný festival 

akordeónistov 

Mesto Rajecké 

Teplice a 

Súkromná ZUŠ 

Žilina 

HO Ing. Holá M. 

11.5.2019 Májový koncert MsDK DCA  Mgr. Kulišík J. 

13.5.2019 výchovné koncerty    

 /3 predstavenia pre MŠ a ZŠ/ 
budova ZUŠ  Mgr. Ďurinová J. 

14. 5 2019 výchovné koncerty    

 /3 predstavenia pre MŠ a ZŠ/ 
budova ZUŠ  Mgr. Ďurinová J. 

15.5.2019 výchovné koncerty    

 /3 predstavenia pre MŠ a ZŠ/ 
budova ZUŠ  Mgr. Ďurinová J. 

14.5. a 15. 

5. 2019 

Školské majstrovstvá SR v 

gymnastickom štvorboji – 

úvodný program 

ZŠ s MŠ Pavla 

Demitru 

Dubnica nad 
Váhom 

TO 

Giertl A. 

p. Prekop J. 

Ing. Holá M. 

16.5.2019 
„Rajecká hudobná jar“ 

medzinárodná interpretačná 

súťaž 10.ročník 

ZUŠ Rajec 

1. mája 412/1 

015 01 Rajec 

HO 

Mgr.art. Belka, 

Turzová DiS.art 

 

16.5. až 

17.5.2019 

„ASPUŠ 2019“ 

IV. ročník celoslovenskej 

akordeónovej súťažnej 

prehliadky umeleckých škôl 

Nové Zámky HO Ing. Holá M. 

17.5.2019 

„Nitrianska lutna 2019“ 

19.ročník celoslovenskej 

hudobno-interpretačnej 

súťaže s medzinárodnou účasťou 

ZUŠ Jozefa 

Rosinského 

Vajanského 1, 

Nitra 

HO 
Mgr. Bošanská 

J., V. Kostrová 
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22.5.2019 
Verejný žiacky koncert 

 
budova ZUŠ HO Ing. Holá M. 

22.5.2019 

16:30 hod. 
Noc literatúry 

Mestská knižnica - 

Dubnica 

Námestie Matice 

slovenskej 

 Mgr. Peťková L. 

22.5.2019 

15:00 hod. 

Absolventský zájazd - baletné 

predstavenie "KORZAR" 

SND-nová budova 

Pribinova 17, 
Bratislava 

zájazd  

22.5. až 

26.5.2019 
Svetové finále DANCESTAR 2019 

Porec 

Chorvátsko 

 

 
Mgr. Tancerová 

Ľ. 

24.5.2019 

8:00 hod. 

 

Exkurzia -Prezentácia 

semestrálnych 

prác študentov VŠVU v 

Bratislave 

 

Ateliéry VŠVU, 

Drotárska cesta 

Galéria VŠVU 

Médium na 

Hviezdoslavovom 
námestí, BA 

Exkurzia    VO Ing. Šebíková A. 

30.5.2019 
workshop pre pedagógov - 

TRALAŠKOLA 

ZUŠ Tralaškola, 

Ďurková18, Nitra 

Vzdelávanie 

zamestnancov 
Mgr. Peťková L. 

30.5. až 

31.5.2019 
Prijímacie pohovory budova ZUŠ 

 

 

31.5.2019 

10:00 hod. 

6.ročník celoslovenskej literárnej 

súťaže „VILLA ZERNA 2019“ 

vyhodnotenie 

 

Kultúrny dom 

Horné Sŕnie 

 

 

Mgr.art. 

Hrehušová 

Turzová, DiS.art 

Mgr.art. Belka 

5.6.2019 

9:45 hod. 

16.ročník súťaže škôl v atletike 

"Memoriál Mgr. M. Herdovej" 

Mestský futbalový 

štadión 
 Giertl A. 
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6.6.2019 

11:00 hod. 

Slávnostné vyradenie 

Maturantov - program 

MsDK DCA 

veľká sála 

 Ing. Holá M. 

6.6.2019 KLAVÍRNY KONCERT 104 - MsDK DCA 
klavírne 

oddelenie ZUŠ 

Podperová 

DiS.art. 

6.6. až 

7.6.2019 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže 

"V ríši divov" a odovzdávanie 

cien a diplomov 

Stará Lesná prevzatie cien Ing. Šebíková A. 

10.6.2019 absolventské skúšky ZUŠ  
sekundárne 

HO+TO 

11.6.2019 absolventské skúšky ZUŠ  hudobná náuka 

12.6.2019 absolventské skúšky ZUŠ  
primárne HO + 

TO 

12.6.2019 

17:00hod. 

Babylon s podtitulom PARK ART 

JBM. 

Dubnickí výtvarníci - vernisáž 

Dubnické múzeum 

- kaštieľ 
HO 

Ing. Holá M. 

Podperová 
,DiS.art. 

13.6.2019 absolventské skúšky ZUŠ HO 
postupové + 

klavír 

14.6.2019 absolventské skúšky ZUŠ HO Individuálna HN 

14.6.2019 

15:30 hod. 
Vernisáž výstavy VO 

Výstavná sieň č. 

104 

Dom kultúry DCA 

VO Mgr. Koyšová 

18.6.2019 absolventské skúšky ZUŠ VO  
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18.6.2019 náhradný termín skúšok ZUŠ   

19.6.2019 postupové skúšky ZUŠ  kontrahovanie 

19.6.2019 Verejný žiacky koncert budova ZUŠ DCA  Mgr. Ďurinová J. 

20.6.2019 ABSOLVENTSKÝ KONCERT budova ZUŠ DCA  Ing. Holá M. 

24.6.2019 klasifikačná porada ZUŠ DCA   

28.6.2019 Vysvedčenie ZUŠ DCA   

30.6.2019 Triedny koncert 
Dubnické múzeum 

- kaštieľ 
HO 

Mgr. Peťková, 

Filip Siekel 

 

8. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§2 ods. 1 písm. j) 

 

Dňa 25. 03. 2019 predložilo vedenie základnej umeleckej školy žiadosť Fondu na podporu 

menia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu aktivít 

nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre pre tanečný odbor ľudového tanca na 

zhotovenie nových krojov. Žiadosti pod názvom „Krojované deti“ bolo vyhovené a na základe 

podpísania zmluvy zo dňa 14. 08. 2019 boli finančné prostriedky vo výške 4 000,-€ prijaté 

bezhotovostne na účet školy.   Použitie poskytnutých finančných prostriedkov na základe Zmluvy č. 19-

432-04730  podlieha vyúčtovanie, ktoré prijímateľ /základná umelecká škola/ predkladá v termíne 
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a spôsobom určenými v Zmluve. Vyúčtovanie pozostáva z finančného vyúčtovania poskytnutých 

finančných prostriedkov a vecného vyhodnotenia realizovaného projektu, ktoré prijímateľ zrealizuje  

v registračnom systéme poskytovateľa. Prijímateľ je povinný vyúčtovanie predložiť v tlačenej podobe 

vygenerovanej z registračného systému FPU  najneskôr do 31. 01. 2021. 

 

9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  
(§2 ods. 1 písm. k) 

V školskom roku 2018/2019 neprebehla v škole inšpekčná kontrola. 

 

10. Súťaže. Najlepší žiaci školy + Umiestnenie žiakov na stredných umeleckých školách  

 

Meno žiaka Predmet 
Úroveň 
ocenenia
* 

Získané 
umiestnenie** 

Disciplína, súťaž a pod. Poznámka 

Bieliková 
Zuzana 

tanec 
  
  
  
  
  

SR 
  
  
  
  
  

1. miesto -  
časť súťaže "DanceStar World 

Qualifiers série", kde sa 
tanečníci 

môžu kvalifikovať na svetové 
tanečné finále - Nitra 

Tanečný odbor - 
trieda 

Kukučková 
Nina postup na Mgr. Tancerovej Ľ. 
Profantová 
Vivian svetové finále   
Rybanská 
Natália 

DanceStar 
World   

Senková 
Veronika 

Poreč, 
Chorvátsko     

Voříšková 
Lilly       

Berkyová 
Barbora spev   prijatá  Prijímacie pohovory na 

Hudobný odbor - 
trieda 

        konzervatórium - Košice Mgr. art. Belka M. 

Jarník 
Sebastián LDO   prijatý 

Prijímacie pohovory na 
konzerva- 
tórium - Košice, Bratislava 

Literno-dramatický 
odbor - 

        
trieda Mgr.art. 
Hrehušová 

Digaňová 
Vladimíra VO   prijatá  

Stredná umelecká škola, 
Trenčín 

Výtvarný odbor - 
trieda 

        
odbor - Dizajn digitálnych 
aplikácií Ing. Šebíková A. 

Porubanová 
Anna spev SR 

bronzové 
pásmo XXIV. ročník speváckej súťaže 

Hudobný odbor - 
trieda 

Beňo Pavol     
strieborné 
pásmo 

"Vokálna jar 2019"-Kysucké 
Nové M. Mgr. Bošanská J. 

Beláková 
Rebeka spev SR 

strieborné 
pásmo 

V. ročník speváckej súťaže 
v populárnom speve 

Hudobný odbor - 
trieda 
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Porubanová 
Anna     PL  "FULLSTAR 2019" - Mgr. Bošanská J. 
Petríková 
Diana     PL Ružomberok   
Babišová 
Alexandra     PL     
Popovičová 
Sára     PL     

Porubanová 
Anna 
  
Beňo Pavol 

spev SR cena primátora 
19.ročník celoslovenskej 
hudobno- 

Hudobný odbor - 
trieda 

    
mesta Nitra a 
PL interpretačnej súťaže v speve  Mgr. Bošanská J. 

    
1.miesto IV. 
kateg. a PL NITRIANSKA LUTNA 2019"   

Berkyová 
Barbora spev SR zlaté pásmo 18.ročník súťažnej prehliadky 

Hudobný odbor - 
trieda 

Farská Tereza     ČU mladých spevákov - Vrútky Mgr. art. Belka M. 

Berkyová 
Barbora spev EU 

cena za 
najlepšiu  

X. roč.medzinárodnej 
interpretačnej súťaže 

Hudobný odbor - 
trieda 

      interpretáciu "Rajecká hudobná jar 2019" Mgr .art. Belka M. 

Papiernik 
Roman akordeón EU 1. miesto 

Medzinárodný akordeónový 
festival 

Hudobný odbor - 
trieda 

        
"INTERTALENT 2018" Dunajská 
Streda Ing. Holá M., DiS. art. 

Gerhard 
Timotej akordeón SR 

strieborné 
pásmo 

17.ročník Akordeónového 
festivalu  

Hudobný odbor - 
trieda 

Papiernik 
Roman     zlaté pásmo 

"V rytme rôznych hudobných 
žánrov  Ing. Holá M., DiS. art. 

Púček Martin     zlaté pásmo 2019" - Kysucké Nové Mesto   
Kolenová 
Adela     zlaté pásmo     
Komorná hra 
- Púček,      VK     
Vranová L., 
Vranová N.           

Gerhard 
Timotej 
Papiernik 
Roman 
Púček Martin 

akordeón EU 
2.cena 
kategórie I. 
1.cena 
kategórie III. 
ČU 

VIII. ročník Medzinárodnej 
akordeónovej súťaže 

Hudobný odbor - 
trieda 

     "Ostrava 2019" Ing. Holá M., DiS. art. 

        

Gerhard 
Timotej akordeón EU zlaté pásmo XVIII. medzinárodný festival 

Hudobný odbor - 
trieda 

Papiernik 
Roman     VK akordeonistov Ing. Holá M., DiS. art. 

Púček Martin     zlaté pásmo 
"EUROMUSETTE&GOLDEN-
TANGO 2019"   

Púček-
komorná hra     zlaté pásmo Rajecké Teplice   



                     Základná umelecká škola  
Obrancov mieru 356 

018 41 Dubnica nad Váhom 
042/ 44 211 91 

riaditel.zusdca@gmail.com 
www.zusdubnica.sk 

 
 

   

Baďurová 
Lucia     

strieborné 
pásmo      

Kolenová 
Adela     

strieborné 
pásmo     

Gerhard 
Timotej akordeón SR VK - I. kategória 

IV. ročník Akordeónovej 
súťažnej  

Hudobný odbor - 
trieda 

Papiernik 
Roman     VK - III. kategór. prehliadky umeleckých škôl Ing. Holá M., DiS. art. 

Púček Martin     VK - V. kategór. "ASPUŠ 2019" - Nové Zámky   
Púček-
komorná hra     2. miesto     
Kolenová 
Adela     

strieborné 
pásmo      

Baďurová 
Lucia     

strieborné 
pásmo      

Rendeková K. 
Ema     

bronzové 
pásmo     

Máliková 
Martina husle SR 

bronzové 
pásmo 

19. ročník celoslovenskej 
interpretačnej  súťaže 

Hudobný odbor - 
trieda 

        
"SCHNEIDEROVA TRNAVA 
2019" PhDr. Lišková D. 

Beseda Adam VO SR 

postup do 
celoslovenské- 
ho Považské osvetové stredisko  

Výtvarný odbor - 
trieda 

Kováčik 
Marcus F.      kola  v Považskej Bystrici Ing. Šebíková A. 

Zubo Matúš     súťaže súťaž "VESMÍR OČAMI DETÍ"   
Jankechová 
Jana           
Hošták 
Jaroslav           
Mičuda 
Dominik           

Mičuda 
Dominik VO SR víťazná práca  

Celoslovenské kolo výtvarnej 
súťaže 

Výtvarný odbor - 
trieda 

      5. kategórie "VESMÍR OČAMI DETÍ" Ing. Šebíková A. 

Faktor 
Samuel VO SR 2. miesto 

Celoslovenská súťaž "V ríši 
divov" 

Výtvarný odbor - 
trieda 

Husáriková 
Diana     3. miesto SZUŠ Rosnička, Kežmarok Ing. Šebíková A. 

Zubo Matúš     ČU     

Čáliková Nela LDO SR 
1. miesto - 
próza 

6. ročník Celoslovenskej 
literárnej 

Literno-dramatický 
odbor - 

        Súťaže "VILLA ZERNA 2019" 
trieda Mgr. art. 
Hrehušová 
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11. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy (§2 ods.1 písm. a) 
 

Rada školy pri ZUŠ 

Pri Základnej umeleckej škole v Dubnici nad Váhom bola ustanovená v zmysle §24 zákona 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších. Funkčné obdobie začalo dňom 08.08.2016  na obdobie 4 rokov a skončí 08.08.2020. 

predseda: Milada Beláková – zástupca rodičov  

podpredseda:    Elena Podperová – zástupca pedagógov 

zástupcovia zriaďovateľa:  Anton Bušík,  

     Bc. Janka Sedláčková-Valigurčinová,   

     Mgr. Jozef Ublanič     

     Ján Rehák  

zástupcovia rodičov:   JUDr. Andrea Bučencová    

     Mgr. Martina Švajdová 

     Ing. Petra Vráblová Bilková 

pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Jana Ďurinová 

nepedagogickí zamestnanci:  Iveta Baďurová  

 

Rada školy pri ZUŠ v Dubnici nad Váhom sa stretla dňa 10. 04. 2019 na ustanovujúcej schôdzi Rady 

školy z dôvodu delegovania nových členov za zriaďovateľa Mesta Dubnica nad Váhom. 

Nové zloženie Rady školy od 10. 04. 2019:  

predseda: Milada Beláková – zástupca rodičov  

podpredseda:    Elena Podperová – zástupca pedagógov 

zástupcovia zriaďovateľa:  Ing. Libor Poruban 

     MUDr. Ján Tholt 

     Bc. Andrea Blajsková 

     Miroslav Sečányi 

zástupcovia rodičov:   JUDr. Andrea Bučencová    

     Mgr. Martina Švajdová 

     Ing. Petra Vráblová Bilková 

pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Jana Ďurinová 

nepedagogickí zamestnanci:  Iveta Baďurová  
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SRRZ pri Základnej umeleckej škole v Dubnici nad Váhom 

Združenie rodičov školy (ZRŠ) pri ZUŠ v Dubnici nad Váhom pracoval v zložení výboru: 

Ing. Petra Vráblová Bilková – predseda  

Ing. Miriam Dolinská – revízor  

Ing. Galina Farská- člen  

Ing. Zuzana Onderová- člen  

Mgr. Monika Velacková - tajomník 

 

ZRŠ organizuje pravidelne 1x ročne plenárne zasadnutie rodičov školy.  

Triedne rodičovské združenia prebiehajú individuálne formou triednych besiedok, výstav, konzultácií 

a koncertov jednotlivých tried. 

12. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§2 ods. 

1 písm. m) 

 

A/ Do údržby a opráv v školskom roku 2018/2019 škola investovala 4 006,32 € 

09-12/2018 = 3 205,68€: 

Údržba a oprava interiérového vybavenia   96,00 € 

Údržba a oprava výpočtovej techniky  249,80 € 

Údržba rozvodov vody a elektriky  496,40 € 

Oprava WC, údržba has. prístrojov  396,00 € 

Údržba hudobných nástrojov   790,00 € 

Údržba kanaliz.     120,00 € 

Údržba učební     316,00 € 

Údržba software    741,48 € 

 

1-8/2019 = 800,64 € 

Oprava a údržba výpočtovej techniky  196,80 € 

Údržba software    603,84 € 
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B/ Za tepelné a elektrické energie sa od septembra 2018 do augusta 2019 so schváleného rozpočtu 

uhradilo 18 049,19 € 

 

Teplo: 

9-12/2018     7 763,01 € 

1-8/2019     5 886,88 € 

 

Spolu      13 649,89 € 

 

El. energia: 

9-12/2018      2 398,28 € 

1-8/2019      2 001,02 € 

Spolu       4 399,30 € 

 

C/ Kapitálovo účelovo viazané financie 

 

Zo schválených fin. prostriedkov pre rok 2018 boli v období 9-12/2018 čerpané: 

Akordeón        6 000,- € 

Keramická pec        4 998,- € 

Spolu       10 998,- € 

 

Zo schválených fin. prostriedkov pre rok 2019 boli v období 1-8/2019 čerpané: 

Pianíno      6 990,- € 

D/ Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  
bolo prijaté: 

za 9-12/2018        7 126,- € 
za 1-8/2019      10 498,- € 
spolu       17 624,- € 
 

13. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, 
a vyhodnotenie jeho plnenia (§2 písm. n)  

 
ciele pre hudobný odbor: 

 udržať stávajúcich, výnimočných a kvalitných pedagógov 

 pravidelná aktualizácia školského vzdelávacieho programu podľa potrieb konkrétneho hlavného 

predmetu 

 podpora a vznik nových hudobných zoskupení: 
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V hudobnom odbore: 
       -  akordeónový súbor AURA 
       -  akordeónový súbor AURÁČIK 
       -  gitarový súbor - BANDOLÍNA 
       -  gitarový súbor DUROS QUITTAROS 
       -  spevácky komorný zbor CANTO VIVACE  
       -  ľudová hudba 
       -  sláčikový súbor VIOLIN 
       -  komorný súbor FLUTE LADIES 
       -  príležitostné menšie komorné ensemble 
 

 zabezpečenie výpočtovej techniky (PC) pre pedagógov pre ich elektronickú prácu v iZUŠ - 

zabezpečené 

 zabezpečenie notového softvéru Sibelius nielen pre pedagógov, ale možnosť práce s týmto 

softvérom aj pri výučbe žiakov - nezabezpečené 

 v krátkodobom horizonte zmodernizovať a skultúrniť triedu hudobnej náuky - zrealizované 

 hľadať príležitosti k ďalšej prezentácii súborov na verejnosti aj mimo naše plánované akcie 

 významnú úlohu kolegov - gitaristov zohrávajú aj ich zvukárske zručnosti. S ich pomocou je preto 

škola sebestačná v oblasti ozvučovania a osvetľovania všetkých našich akcií a koncertov. Preto je 

potrebné venovať viac pozornosti tejto technike (hlavne dokúpenie ďalších mikrofónov).  

 zabezpečiť oddelenie bicích nástrojov – novootvorený predmet – zabezpečené 

 podpora účasti žiakov na súťažiach  

 podpora účasti pedagógov na vzdelávaní a praktických dielňach 

 

ciele pre výtvarný odbor: 

- zabezpečenie keramickej pece, ktorá bude spĺňať parametre umeleckého vzdelávania - 

zabezpečené 

- znovu obnoviť a poskytnúť skrátené alebo rozšírené vyučovanie pre žiakov, ktorí sa  pripravujú na 

stredné a vysoké umelecké školy  

/súvisí s finančným rozpočtom školy – navýšenie časovej dotácie na jedného žiaka/ 

- naďalej prezentovať práce na verených priestoroch mesta (SLSP, OD FIX) 

- naďalej využívať kino Lastovička pre sprostredkovanie výtvarného umenia žiakom 

- realizácia teraz už pravidelných exkurzií do Viedne, Bratislavy a pod. = žiakom zážitkovo 

sprostredkovať umenie 

- realizácia výletov podľa aktuálnych ponúk  - realizujeme 

 

ciele pre tanečný odbor: 

 nové zrkadlá do sály ľudového tanca - nezabezpečené 

 zabezpečenie základného vybavenia kostýmov moderného tanca, ktoré sa budú pri rôznych 

choreografiách obmieňať a kombinovať, poprípade dokupovať už iba drobnejšie doplnky – 

priebežne zabezpečujeme 
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 zabezpečenie pravidelných skúšok vo veľkej sále MsDK pre moderný aj ľudový tanec. (Nové 

choreografie potrebujú štvorcovú metráž javiska, avšak naša tanečná sála je v tvare obdĺžnika. 

Rozlohou je nadpriemerná, no rozmiestneniu choreografií nevyhovuje, hrozí nebezpečenstvo 

úrazu.) - zabezpečené 

 

ciele pre LDO: 

 zviditeľniť a spropagovať činnosť tohto odboru širokej verejnosti v našom meste, a to využitím 

vystúpení, videonahrávok na webstránke školy, využívaním priestorov veľkej sály v dome 

kultúry nielen na vystúpenia, ale aj na priestorové skúšky alebo aj samotný vyučovací proces 

 využívať schopnosti a skúsenosti žiakov LDO na konferovanie koncertov a vystúpení ZUŠ 

 účasť na literárnych súťažiach 

 využívať medzipredmetové väzby pri plánovaní verejných vystúpení, ako napríklad ku 

korepetíciám využívať okrem hudobných nahrávok aj schopnosti žiakov hudobného odboru 

 pre vytváranie rekvizít využívať výtvarné zručnosti výtvarného odboru 

priebežne realizujeme 

 

14. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky (§2 ods.1 písm. o) 
 

 kvalifikovaní a pre svoju prácu zanietení učitelia    

 záujem a podpora činnosti školy u zriaďovateľa – vedenia mesta   

 záujem rodičov a detí o štúdium na našej škole     

 dosiahnuté úspechy a ocenenia v súťažiach  

 úspešnosť žiakov v  prijímacích konaniach na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním, a to 
hlavne vo výtvarnom odbore                                                                      

 záujem organizácií mesta o naše vystúpenia a kultúrny program     

 vysoko hodnotená úroveň vystúpení našich žiakov 
 

15. Oblasti, v ktorých sú nedostatky (§2 ods.1 písm. o) 
 

 pri reforme umeleckého vzdelávania došlo k zníženiu počtu žiakov: 

  v jednej triede v skupinovom vyučovaní z 15 až 20 na 6 až 10 žiakov v jednom ročníku 
(v prípravnom štúdiu 5 až 8 žiakov), preto sa znížili v priebehu piatich rokov počty žiakov 
na jedného pedagóga v skupinovom vyučovaní zo 120 a viac na 80 žiakov 

 v individuálnom štúdiu sa zvýšila časová dotácia na jedného žiaka z 2,5 hodiny na 3,5 až 4 
hodiny týždenne 
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 novovzniknutá povinnosť zamestnania korepetítora (učiteľa, ktorý sprevádza sólové 
hudobné nástroje na klavíri, a ktorý je plne využívaný na hodinách tanečného odboru), 
vytvorila pracovnú pozíciu učiteľov, ktorí nie sú triednymi učiteľmi; teda nevyučujú 
žiadneho žiaka 

 legislatívne nezabezpečená stabilita základných umeleckých škôl    
 

 staré a opotrebované hudobné nástroje 

 nedostatok finančných prostriedkov pre obnovu hudobných nástrojov, kostýmov a krojov  

 úpadok záujmu zo strany žiakov o výučbu hry na dychové plechové nástroje 

 narušená fasáda budovy školy poveternostnými vplyvmi  - (do budúcna bude treba priebežná 
údržba a úprava fasády)  

 už v minulosti bola riešená izolácia budovy v suteréne školy – z dôvodu vysokých finančných 
nákladov nie je možné previesť kompletnú opravu izolácie celej budovy 

 stav priestorov WC pre tanečný odbor je v havarijnom stave,  je nevyhnutná celková 
rekonštrukcia  

 budova školy sa nachádza na okraji mesta, pomerne ďaleko od základných a stredných škôl; žiaci 
mladšieho školského veku musia dochádzať v sprievode rodičov; je to pre rodičov pomerne 
časovo náročné a musia vypomáhať starí rodičia či známi 

 v bezprostrednej blízkosti sa nachádza obytný dom, v ktorom žijú neprispôsobiví občania; rodičia 
majú obavy o svoje deti a nie raz musela škola zasiahnuť v riešení konfliktov s týmito občanmi  

 problematika cestnej premávky v blízkosti budovy ZUŠ bola riešená na stavebnom odbore mesta 
Dubnica nad Váhom spolu s predsedníčkou Rady školy, dopravným inšpektorátom zo Žiliny 
a dopravným odd. Trenčín. Vyjadrenie o predbežnom riešení stavu vozovky prevzal výbor ZRŠ pri 
ZUŠ. Daná problematika nie je uzatvorená.  

 

 

Vypracovala: Mgr. Naděžda Provazníková – riaditeľka školy 

Príloha č. 1: úspechy akordeónového oddelenia v šk. roku 2018/2019 – predložila Ing. Martina Holá 
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Správu  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej umeleckej škole v Dubnici nad 

Váhom za školský rok 2018/2019  

predkladá: Mgr. Naděžda Provazníková   - riaditeľka školy 
Prerokované na pedagogickej rade dňa: 
 

Prerokované na Rade školy dňa: 

Stanovisko Rady školy: 

Rada školy odporúča 

Mestu Dubnica nad Váhom 

S c h v á l i ť / n e s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

ZUŠ v Dubnici nad Váhom za školský rok 2018/2019 

 

....................................................................     v Dubnici nad Váhom, dňa:................................ 

predseda Rady školy 

 

Prerokované na komisii školstva dňa:   

Stanovisko komisie školstva v Dubnici nad Váhom: 

Komisia školstva odporúča 

Mestu Dubnica nad Váhom  

S c h v á l i ť / n e s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

ZUŠ v Dubnici nad Váhom za školský rok 2018/2019 

 

....................................................................     v Dubnici nad Váhom, dňa:................................ 

predseda komisie školstva 

 

Prerokované na mestskom zastupiteľstve Mesta Dubnica nad Váhom dňa:  

Stanovisko zriaďovateľa: 

Mesto Dubnica nad Váhom 

s c h v a ľ u j e / n e s c h v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

ZUŠ v Dubnici nad Váhom za školský rok 2018/2019 

 

 

 

...................................................... 

Mgr. Peter Wolf 

   primátor mesta 
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príloha č. 1: 

PREHĽAD A VÝSLEDKY AKORDEÓNOVÝCH SÚŤAŽÍ 

  ABSOLVOVANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019. 

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, OBRANCOV MIERU 356, 018 51 DUBNICA NAD VÁHOM 

PEDAGÓG: Ing. Martina HOLÁ DiS. art. - akordeónové oddelenie 

 

MEDZINÁRODNÝ AKORDEÓNOVÝ FESTIVAL FRANK MAROCCO 2018 

INTERTALENT 2018 - DUNAJSKÁ STREDA   22. - 25. 11. 2018 

Roman PAPIERNIK  A kategória  1. miesto 

 

 

MEZINÁRODNÍ AKORDEONOVÁ SOUTĚŽ OSTRAVA 2019   11. - 13. 04. 2019 

Timotej GERHARD  1. kategória  2. cena 

Roman PAPIERNIK  3. kategória  1. cena 

Martin PÚČEK   5. kategória  čestné uznanie 

 

 

CELOSLOVENSKÁ AKORDEÓNOVÁ SÚŤAŽ S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 

V RYTME RÔZNYCH HUDOBNÝCH ŽÁNROV - KYSUCKÉ NOVÉ MESTO   02. 04. 2019 

Timotej GERHARD  2. kategória  strieborné pásmo 

Roman PAPIERNIK  4. kategória  zlaté pásmo 

Martin PÚČEK   5. kategória  zlaté pásmo 

Adela KOLENOVÁ  5. kategória  zlaté pásmo 

Akordeónové trio: Lenka VRANOVÁ, Natália VRANOVÁ, Martin PÚČEK 

    3. kategória kom. hra zlaté pásmo a víťaz kategórie 
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MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL AKORDEONISTOV 

EUROMUSETTE & GOLDENTANGO - RAJECKÉ TEPLICE   09. - 10. 2019 

Timotej GERHARD  0.C kategória  zlaté pásmo 

Roman PAPIERNIK  2. kategória  zlaté pásmo a víťaz kategórie 

Lucia BAĎUROVÁ  3. kategória  strieborné pásmo 

Adela KOLENOVÁ  6. kategória  strieborné pásmo 

Martin PÚČEK   6. kategória  zlaté pásmo 

Akordeónové kvarteto FUSION QUARTET: 

Lenka VRANOVÁ, Natália VRANOVÁ, Martin PÚČEK, Martin VANČO 

    5. kategória  zlaté pásmo 

 

 

CELOSLOVENSKÝ AKORDEÓNOVÝ FESTIVAL S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 

AKORDEÓNOVÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA UMELECKÝCH ŠKÔL - NOVÉ ZÁMKY   16. - 17. 5. 2019 

Timotej GERHARD  I. kategória  zlaté pásmo a víťaz kategórie 

Karolína Ema RENDEKOVÁ II. kategória  bronzové pásmo 

Roman PAPIERNIK  III. kategória  zlaté pásmo a víťaz kategórie 

Lucia BAĎUROVÁ  IV. kategória  strieborné pásmo 

Martin PÚČEK   V. kategória  zlaté pásmo a víťaz kategórie 

Adela KOLENOVÁ  V. kategória  strieborné pásmo 

Akordeónové kvarteto FUSION QUARTET: 

Lenka VRANOVÁ, Natália VRANOVÁ, Martin PÚČEK, Martin VANČO 

    X.C kategória  2. miesto 

 

  

V Dubnici nad Váhom,  01. 10. 2019     Ing. Martina HOLÁ DiS. art. 
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