
 

 
 

SPRÁVA   

O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH  

VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

Základnej umeleckej školy 

Obrancov mieru 356 

Dubnica nad Váhom  

 za školský rok 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:  

Mgr. Naděžda Provazníková 

riaditeľka školy  

Dubnica nad Váhom,  28. augusta 2020              

 
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 

  Mgr. Ivan Ševcech   – zástupca riaditeľky školy 
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2. Školský vzdelávací program 

 

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

Hudobný odbor 

Výtvarný odbor 

Literárno-dramatický odbor 

Tanečný odbor 

 

4. Základné štatistické údaje o predprimárnom,  základnom vzdelávaní a ŠPD  

(§2 ods. 1 písm. b) 

stav k 15. 09. 2019 – 24 – 01  

Škola / školské 

zariadenie počet žiakov 

Predprimárne 

vzdelávanie - 

neklasifikuje sa 

Základné vzdelávanie 

Základná umelecká 

škola  
501 82 419 

stav k 15. 09. 2019 – 24 – 01  

 

Prípravné 

štúdium 

Primárne 

štúdium 

Nižšie 

sekundárne 

štúdium 

II. stupeň celkom 

Hra na gitare 2 33 16 0 51 

Hra na klavíri 10 29 13 4 56 

Hra na akordeóne 1 10 4 1 16 

Hra na keyboarde 3 2 0 0 5 

Hra na husliach 6 9 2 0 17 

Hra na violončele 0 0 1 0 1 

Hra na bicích 

nástrojoch 
2 4 0 0 6 

Hra na zobcovej 

flaute 
1 9 1 0 11 
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Hra na priečnej 

flaute 
0 2 4 0 6 

Hra na klarinete 0 0 0 0 0 

Hra na saxofóne 0 0 1 0 1 

Hra na trúbke 0 0 0 0 0 

Spev 3 19 8 2 32 

celkom 28 117 50 7 202 

 

odbory – stav k 15. 09. 2019 – 24 – 01  

ZUŠ 
Prípravné 

štúdium 

Primárne 

štúdium 

Nižšie 

sekundárne 

štúdium 

II. stupeň celkom 

Výtvarný 

odbor 
6 91 74 4 175 

Tanečný 

odbor 
47 52 10 1 110 

Literárno-

dramatický 

odbor 

0 12 2 0 14 

Celkom 

skupinová 

forma 

vzdelania 

53 155 86 5 299 

 

5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§2 
ods. 1 písm. e) 

Prospech žiakov I. polrok 2019/2020 

Základná 

škola 

Počet ž 

celkom 
PŠneklas.* PsV % P % N % Nekl % 

Nekl. 

PŠ 

ZUŠ 490 78 358 86,89% 41 9,95 0 0 13 3,15 78 
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Prospech žiakov II. polrok 2019/2020 

Základná 

škola 

Počet ž 

celkom 
PŠneklas.* PsV % P % N % Nekl % 

Nekl. 

PŠ 

ZUŠ 474 75 377 94,48% 22 5,51% 0 0 0 0 75 

Legenda pre ZUŠ: 

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

N     - neprospel 

 

*Prípravné štúdium = 75 žiakov, ktorí sa neklasifikujú 

 

6. Zamestnanci v školách a školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. g) 
stav k 15. 9. 2019 

škola Fyzický stav pedagogických  Prepočítaný počet zamestnancov 

ZUŠ 28 19,13 

 
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov  

ZUŠ 

Bez 

kvalifikačnej 

skúšky 

I. kvalifikačná 

skúška 

II. kvalifikačná 

skúška – náhrada za 

kvalifikačnú skúšku 

6 % kreditový 

príplatok 

12 % kreditový 

príplatok 

28 24 3 1 0 1 

 
 

ZUŠ 

Individuálna 
forma 
kvalifikovaní  

Individuálna forma 
–začaté – 
neukončené 
vzdelanie 

Skupinová 
forma 

Skupinová forma - 
–začaté – 
neukončené 
vzdelanie 

spolu 

90% 
 

2  67,33% 1 + 1 zamestnanec 
bez ped. 

spôsobilosti 
s podmienkou 

začatia vzdelávania 

75,0% 

 

Počty nepedagogických zamestnancov  

Škola/školské zariadenie 
Základná umelecká škola 

Fyzický stav Prepočítaný stav 

ZUŠ 6 4,125 
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Riaditelia rozhodujú o: 

3n – umožnení štúdiu žiaka podľa individuálneho učebného plánu, 

5a – prijatí a zaradení žiaka na štúdium, 

5b – prerušení štúdia, 

5c – povolení postupu do vyššieho ročníka, 

5d – predčasnom ukončení štúdia, 

5g - určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu  nákladov spojených so štúdiom, 

6a – rozhodnutie o prijatí žiaka za člena záujmového krúžku alebo klubu v školskom  zariadení. 

14a – prijatie dieťaťa do MŠ, 

14b- zaradenie na adaptačný alebo diagnostický pobyt,  
k 31. 1. 2020 

Základná škola 

a škol.zar. 

3a 

 

3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j 

 

3k 3m 3n 5a 

6a 

5b 

6b 

5c 

6c 

5d 

ZUŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 18 

k 30. 6. 2020 

Základná škola 

a škol.zar. 

3a 

 

3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j 

 

3k 3m 3n 5a 

6a 

5b 

6b 

5c 

6c 

5d 

ZUŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 35 

 

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

  PROJEKTY ZUŠ 

ZUŠ 

 "KROJOVANÉ DETI" a "GESTO PRE MESTO"/budú realizované s odkladom 12. 

12. 2020 

Gesto pre mesto – Raiffeisen banka 

  

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. 

V I. polroku 2019/2020 spustili v Raiffeisen banke projekt GESTO PRE MESTO, kde v online hlasovaní 

získala ZUŠ 1 000,-€, ktoré použije na oslavy 40.teho výročia založenia detského folklórneho súboru 

PRVOSIENKA. Finančné prostriedky boli škole poukázané na dotačný účet v marci 2020 na základe 

darovacej zmluvy podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka.  Zmluva je uzatvorená medzi základnou 

umeleckou školou a darcom Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen bankou. 

 

 

 

 

ROZPRACOVANÉ 

 

Dokončené bude 30. 9. 2020 


