
 

 

 

 

 

SPRÁVA   

O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH  

VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

Základnej umeleckej školy 

Obrancov mieru 356 

Dubnica nad Váhom  

 za školský rok 2020/2021 

 

 

Predkladá:  

Mgr. Naděžda Provazníková 

riaditeľka školy  

Dubnica nad Váhom,  30. septembra 2021              

 

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:zus.dca@amdsl.sk
mailto:riaditel.zus@dubnica.eu
mailto:riaditel.zusdca@gmail.com
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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.  

 

V hudobnom odbore: 

       -  akordeónový súbor AURA 

       -  akordeónový súbor AURÁČIK 

       -  gitarový súbor - BANDOLÍNA 

       -  gitarový súbor DUROS QUITTAROS 
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       -  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 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 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 
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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 

Literárno-dramatický odbor 

Tanečný odbor 

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

(§2 ods. 1 písm. b) 

stav k 15. 09. 2020 – 24 – 01  

Škola / školské 

zariadenie počet žiakov 

Predprimárne 

vzdelávanie - 

neklasifikuje sa 

Základné vzdelávanie 

Základná umelecká 

škola  
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stav k 15. 09. 2020 – 24 – 01  

 

Prípravné 

štúdium 

Primárne 

štúdium 

Nižšie 

sekundárne 

štúdium 

II. stupeň celkom 

Hra na gitare      

Hra na klavíri      

Hra na akordeóne      

Hra na keyboarde      

Hra na husliach      

Hra na violončele      

Hra na bicích 

nástrojoch 
     

Hra na zobcovej 

flaute 
     

Hra na priečnej 

flaute 
     

Hra na klarinete      

Hra na saxofóne      

Hra na trúbke      

Spev      

celkom      
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odbory – stav k 15. 09. 2020 – 24 – 01  

ZUŠ 
Prípravné 

štúdium 

Primárne 

štúdium 

Nižšie 

sekundárne 

štúdium 

II. stupeň celkom 

Výtvarný 

odbor 
     

Tanečný 

odbor 
     

Literárno-

dramatický 

odbor 

     

Celkom 

skupinová 

forma 

vzdelania 

     

 

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

Prospech žiakov I. polrok 2020/2021 

Základná 

škola 

Počet ž 

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

Nekl. 

PŠ 

ZUŠ            

Prospech žiakov II. polrok 2020/2021 

Základná 

škola 

Počet ž 

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

Nekl. 

PŠ 

ZUŠ            

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. 2020 

škola Fyzický stav pedagogických  Prepočítaný počet zamestnancov 

ZUŠ   
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Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov  

ZUŠ 

Bez 

kvalifikačnej 

skúšky 

I. kvalifikačná 

skúška 

II. kvalifikačná 

skúška – náhrada za 

kvalifikačnú skúšku 

6 % kreditový 

príplatok 

12 % kreditový 

príplatok 

      

 
 

ZUŠ 

Individuálna 
forma 
kvalifikovaní  

Individuálna forma 
–začaté – 
neukončené 
vzdelanie 

Skupinová 
forma 

Skupinová forma - 
–začaté – 
neukončené 
vzdelanie 

spolu 

    
 
 
 
 

 

 

Počty nepedagogických zamestnancov  

Škola/školské zariadenie 
Základná umelecká škola 

Fyzický stav Prepočítaný stav 

ZUŠ   

 

7. Umiestnenie žiakov končiacich školskú dochádzku a umiestnenie na súťažiach 

                                  AKCIE ZUŠ 2020/2021  

Dátum Súťaž / Akcia Miesto Pedagóg 
Súťažiaci / 
Učinkujúci Poznámka 

18.09.20
20 

"Múzy v malom 
meste" - výtvarné 
tvorivé dielne 

Parčík pri Kultúrnej 
besede v Novej Dubnici 

Ing. Šebíková 
Anita 

Herdová, 
Belák, 
Florek, 
Vyhňár, 
Ovčačíková, 
Osúch, 
Beseda, 
Hodeková, 
Turčáni, 
Husárová, 
Samašová 

  

septemb
er-
oktober 
2020 

Celoštátna výtvarná 
postupová súťaž 
"Výtvarné spektrum 
2020" výstava v 

Dubnickom kaštieli 11.9. - 

4.10.2020, výstava v 

Hornozemplínskom 
osvetovom stredisku vo 
Vranove nad Topľou 12.10 
- 13.11.2020 

vyhlasovateľ súťaže: 
Národné osvetové 
centrum 

Ing. Šebíková 
Anita 

Sára 
Zveřinová   
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07.10.20
20 o 
16:30 

Žiacky online koncert 
"Hudobné 
intermezzo č.1" 

budova ZUŠ - koncertná 
sála 

Mgr. Ďurinová 
Jana    Mgr. 
Peťková Lucia        
Mgr Bošanská, 
DiS.art.   Ing. Holá 
M., DiS. art. 
Kostrová Viera        
Siekel Filip 

Nela 
Tkadlecová, 
Dominika 
Burianová, 
Karolína 
Dolinajová, 
Filip Vranka, 
Timotej 
Gerhard, 
Alexandra 
Babišová, 
Karolína 
Sluková, 
Hugo Puliš, 
Nikita 
Melišová, 
Lucia 
Baďurová 

  

súťaž 
predĺžen
á do 
15.10.20
20 

XXIII. ročník 
Medzinárodnej 
výtvarnej súťaže: 
"Bohúňová paleta" 

vyhlasovateľ: ZUŠ Petra 
Michala Bohúňa v 
Dolnom Kubíne pod 
záštitou Ministerstva 
školstva SR 

Ing. Šebíková 
Anita 

Kristína 
Panenková, 
Veronika 
Samašová, 
Sára 
Zveřinová, 
Ráchel 
Repková, B. 
L. 
Kováčiková, 
M. F. Kováčik 

pamätný list 

  
výtvarná súťaž na 
tému: 
"AUTOMATIZÁCIA" 

vyhlasovateľ súťaže:         
Elmart, s.r.o.                           
Sady Cyrila a Metoda 14           
018 51 Nová Dubnica 

Ing. Šebíková 
Anita 

K. 
Panenková, 
M. Zelenka, 
A. Šatková, 
R. Vozár, B. 
Benková, S. 
Kubáňová, 
M. Dolinská, 
R. Repková, 
S. Zveřinová, 
V. Karasová 

1.MIESTO:Panenk
ová, Zveřinová, 
Repková 
2.MIESTO:Kubáň
ová, Karasová           
3.MIESTO:Dolinsk
á, Benková, 
Zelenka               
ČU: Vozár, 
Šatková 

október 
2020 

výmena násteniek v 
SLSP 

budova Slovenskej 
sporiteľne            
Dubnica nad Váhom 

Ing. Šebíková 
Anita 

    

22.11.20
20 o 
18:00 

Žiacky online koncert 
"Hudobné 
intermezzo č.2" 

on-line 

Mgr. Ďurinová 
Jana PhDr. 
Lišková Diana 
Mgr. Peťková 
Lucia Podperová 
E.,  DiS.art. Mgr. 
Poláková Alena 
Ing. Holá M., 
DiS.art. Siekel 
Filip        
Slováková K., 
DiS.art. 

Lívia Lišková, 
Lora 
Markovičová
, Nela 
Peťková, 
Liliana 
Ritková, 
Lenka 
Štefúnová, 
Grace Kim, 
Lilly 
Voříšková, 
Damián 
Rebro, 
Anabel 
Beláková, 
Hugo Puliš, 
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Nina 
Baginová 

  

Medzinárodná - 
celosvetová výtvarná 
súťaž "The 28th 
Annual World 
Children´s Picture 
Contest" 

Vyhlasovateľ súťaže: IE-
NO-HIKARI Association, 
Japonsko 

Ing. Šebíková 
Anita 

Panenková, 
Zveřinová, 
Repka, 
Kováčiková, 
Jankechová, 
Zubo, 
Mutala, 
Ovčačíková, 
Vyhňár, 
Kubáňová, 
Babulíková, 
Vozár, 
Dobiášová, 
Paksi, 
Sabadková, 
Petrovská, 
Žáčiková, 
Šatka, 
Šatková, 
Bieliková, 
Kováčik, 
Kenderová, 
Bicnell, 
Pavlačka, 
Gramatová  

Romana 
Sabadková - 
bronzová 
cena 

decembe
r 2020 

"Intertalent 2020" - 
medzinárodná 
akordeónová súťaž F. 
Marocco v Dunajskej 
Strede 

Prezentácia výberu 
najlepších účastníkov 
festivalu. Slovensko na 
festivale reprezentujú 
žiaci ZUŠ DCA 

Ing. Holá Martina, 
DiS.art. 

Roman 
Papiernik, 
Martin Púček                                 
FUSION 
QUARTETTE 
v zložení: 
Lenka 
Vranová, 
Martin 
Vančo, 
Natália 
Vranová, 
Martin Púček 

  

decembe
r 2020 

článok o výsledkoch 
súťaže 
"Automatizácia" 

Dubnické noviny 
Ing. Šebíková 
Anita 

    

zaslanie 
prác do 
08.01.20
21 

Vyhlásenie online 
výtvarnej súťaže s 
témou "Rozprávkové 
krabicové svety" 

ZUŠ DCA 

Mgr. Koyšová 
Martina Mgr. 
Provazníková N.  
Ing. Šebíková 
Anita 

  

T. Tholtová, N. 
Cíbiková, N. 
Miháľová, E. 
Jančeková, K. 
Račková, M. 
Strapko+O. 
Homolová 
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01.12.20
20 do 
05.02.20
21 

9. ročník 
celoslovenskej 
výtvarnej súťaže: 
"Rodina bez cigariet"  

vyhlasovateľ súťaže: 
Občianske združenie 
Rodina a spoločnosť, s 
finančnou podporou 
Ministerstva 
zdravotníctva SR 

Ing. Šebíková 
Anita 

Sára 
Zveřinová 

  

06.12.20
20 o 
18:00 

Žiacky online koncert 
"Vianočné 
intermezzo č.1 " 

on-line 

Mgr. Ďurinová 
Jana PhDr. 
Lišková Diana    
Bc. Blahunka 
Radovan 
Podperová E., 
DiS. art. Mgr. 
Poláková Alena 
Ing. Holá M., DiS. 
art.      Siekel Filip                 
Kostrová Viera   

Adela 
Tkadlecová, 
Dominika 
Burianová, 
Ondrej 
Mikuš, Matej 
Liška, Lenka 
Machová, 
Ella 
Onderová, 
Karolína 
Dolinajová, 
Nela 
Kolenová, 
Lenka 
Štefúnová, 
Jana Farská, 
Hugo Puliš, 
Matej 
Nehéz, 
Roman 
Papiernik 

  

  

Medzinárodná online 
súťaž v kreslení na 
tému: "Ja a 
koronavírus II." 

vyhlasovateľ súťaže:              
Kobukrav občianske 
združenie, Trhovisko 
444/6,                           
929 01 Dunajská Streda 

Ing. Šebíková 
Anita 

Ovčačíková, 
Bicknell, 
Benková, 
Gramatová, 
Kenderová, 
Vozár, 
Kubáňová, 
Beseda, 
Bórová, 
Kurucová, 
Belák, Florek 

Adam 
Beseda- víťaz 
IV.kategórie - 
ZUŠ 

13.12.20
20 o 
18:00 

Žiacky online koncert 
"Vianočné 
intermezzo č.2" 

on-line 

Mgr. Peťková 
Lucia   Slováková 
K., DiS.art. Mgr. 
art. Belka Marián  
Mgr. Ďurinová 
Jana PhDr. 
Lišková Diana   
Mgr. Letko 
František 
Podperová E., 
DiS.art. Mgr. 
Bošanská,DiS.art.    
Ing. Holá M., 
DiS.art.         

Šarlota 
Babulíková, 
Nikol 
Miháľová,  
Paulína 
Bezecná, 
Dominika 
Burianová, 
Lilly Rítková, 
Tatiana 
Lišková, Ella 
Onderová, 
Jakub Repka, 
Jonáš a Sára 
Popovičovi, 
Roman 
Papiernik, 
Lilly 
Voříšková, 
Martin 
Púček, Nikita 

  



12 
 

Melišová, 
Jana 
Jankechová, 
Monika 
Štefúnová, 
Katarína 
Mikotová 

20.12.20
20 o 
18:00 

Žiacky online koncert 
"Vianočné 
intermezzo č.3" 

on-line 

Mgr. Peťková 
Lucia       Mgr. 
Ďurinová Jana 
Mgr. Tancerová Ľ.  
PhDr. Lišková 
Diana   
Podperová E., 
DiS.art. Mgr. 
Letko František 
Mgr. 
Bošanská,Dis.art.     
Ing. Holá M., 
DiS.art.  Mgr. 
Poláková Alena  
Kostrová Viera              
Mgr. Kulišík Jozef     

Ondrej 
Mikuš, Nela 
Tkadlecová, 
Andrej 
Krajčík, 
Lenka a 
Monika 
Štefúnové, 
Grace Kim, 
Anabel 
Beláková, 
Andrej 
Kubec, 
Zuzana 
Romaňáková
, Rebeka 
Beláková, 
Hugo Puliš, 
Katarína 
Mikotová, 
Alexandra 
Babišová, 
Veronika 
Kulišíková, 
Adam Cibira, 
Martin 
Vdovjak, 
Samuel 
Onder, Lívia 
Lišková, 
Matej Liška, 
Tatiana 
Lišková, 
Pavol Beňo, 
Nela 
Kolenová, 
Nikita 
Melišová, 
Diana 
Petríková, 
Sára 
Popovičová, 
Anna 
Porubanová 

  

06.01.20
21 o 
18:00 

Flautový triedny 
koncert 

on-line 
Mgr. Peťková 
Lucia   

    



13 
 

14.02.20
21 o 
18:00 

Klavírny triedny 
koncert 

on-line 
E. Podperová, 
DiS. art. 

  
  

február-
apríl 
2021 

36.ročník výtvarnej 
súťaže "Vesmír 
očami detí"  

vyhlasovateľ súťaže: 
Slovenská ústredná 
hvezdáreň v Hurbnove v 
spolupráci s Považským 
osvetovým stredis. 

Ing. Šebíková 
Anita 

4. kategória: 
V. Samašová, 
N.Miháľová, 
A. Beláková            
5.kategória: 
K. 
Panenková 

A. Beláková - 
víťaz 4. 
kategórie                       
K. Panenková  
-víťaz 5. 
kategórie 

február 
2021 

článok Dubnické noviny 
Ing. Šebíková 
Anita 

    

11.03.20
21 

 @akordeon Bez 
hranic - 3. koncert In 
memoriam Astor 
Piazzola 

on-line koncert pri 
príležitosti 100. výročia 
narodenia tvorcu 
argentínskeho tanga 

Ing. Holá M., 
DiS.art. 

FUSION 
QUARTETTE - 
komorná hra 

  

28.03.20
21 o 
18:00 

Žiacky online koncert 
"DIVERTIMENTO" 

on-line 

Mgr. Velacková 
M.      Slováková 
K., DiS. art. 
Podperová E., 
DiS. art. Mgr. 
Peťková Lucia  
PhDr. Lišková 
Diana Mgr. Kulišík 
Jozef   Mgr. Letko 
František Mgr. 
Bošanská,DiS. art 

Jasmína 
Imrišková, 
Dorota 
Sušková, 
Elizabeth 
Tholtová, 
Nela 
Peťková, 
Barbora 
Benková, 
Liliana 
Ritková, 
Martin 
Macuglia, 
Nina 
Baginová, 
Matej Liška, 
Dominika 
Paliesková, 
Andrej 
Kubec, Sára 
Popovičová 

  

18.04.20
21 o 
18:00 

Žiacky online koncert 
"DIVERTIMENTO" 

on-line 

Mgr. Velacková 
M.      Gyepešová 
K., DiS. art. 
Podperová E., 
DiS. art.  Mgr. 
Peťková Lucia  
Ing. Holá M., DiS. 
art. Mgr. 
Bošanská,DiS.art. 
Kostrová Viera     
Siekel Filip               
Mgr. art. Belka 
Marián Mgr. 
Tancerová Ľ. 

J. Imrišková, 
N. 
Tkadlecová,  
N. 
Urbaníková,Š
. Babulíková, 
B. Benková, 
V. Samašová, 
M. 
Štefúnová, Z. 
Besedová, A. 
Piščeková, N. 
Gonščáková, 
T. Gerhard, 
L. Voříšková, 
E. Vráblová, 
S. Bahnová, 
Z. Bieliková, 
S. 
Popovičová, 
H. Puliš, A. 
Balážová, TO 
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- 
DANSATION 
dance 
company 

23.04.20
21 

článok do 
"Zorničkiných 
talentov" o úspechu 
žiačky v 
medzinárodnej súťaži 
v Japonsku 

časopis Zornička - 
júnové vydanie 

Ing. Šebíková 
Anita 

    

termín 
do 
25.04.20
21 

1. ročník on-line 
medzinárodnej súťaž 
pre pre sólových 
hráčov na akordeón 
"Czech Accordion 
OnLine competition" 
- Ostrava 2021 

Tvůrčí centrum Ostrava, 
z.s., ktoré organizuje 
festival Hudební 
součastnost pod 
záštitou celosv. 
združenia 
akordeonistov 
Confédération 
Mondiale de 
I'Accordéon (CMA) 

Ing. Holá Martina, 
DiS. art. 

Nela 
Tkadlecová - 
1.kategória   
Timotej 
Gerhard - 
2.kategória   
Roman 
Papiernik - 
4.kategória   
Hugo Puliš - 
4.kategória            
Lucia 
Baďurová - 
4.kategória  
Martin Púček 
- 5.kategória  

Tkadlecová-
striebor. 
pásmo a 
kvalifikácia na 
"Trophée 
Mondiale 
2021" 
celosvet. 
súťaž               
Gerhard-
strieb.pásmo 
Papiernik-
čestné uzna 

ostatní-
účastnícky list 

25.04.20
21 o 
18:00 

Klavírny triedny 
koncert 

on-line 
Mgr. Ďurinová 
Jana 

    

termín 
do 
26.04.20
21 

10. ročník výtvarnej 
súťaže určenej pre 
jednotlivcov 
"Tradičné jarné zvyky 
na pohľadnici" 

vyhlasovateľ súťaže:                  
ZUŠ Myjava                        
Partizánska 290/17                             
907 01 Myjava 

Ing. Šebíková 
Anita 

Herdová, 
Belák, 
Florek, 
Vyhňár, 
Ovčačíková, 
Osúch, 
Beseda, 
Hodeková, 
Turčáni, 
Husárová, 
Samašová 

do 
11.05.2021 
vyhlásenie 
víťazov a 
odoslanie 
cien 

termín 
do 
30.04.20
21 

5.ročník 
Akordeónovej 
súťažnej prehliadky 
umeleckých škôl 
ASPUŠ online 2021  

súťaž organizuje 
Združenie 
akordeonistov 
Slovenska 

Ing. Holá M., 
DiS.art. 

Nela 
Tkadlecová - 
1. kategória  
Timotej 
Gerhard - 2. 
kategória 
Roman 
Papiernik - 4. 
kategória  
Hugo Puliš - 
5. kategória     
Lucia 
Baďurová - 

zlaté pásmo-
víťaz kat. zlaté 
pásmo-víťaz 
kat. zlaté 
pásmo-víťaz 
kat. zlaté 
pásmo(3.mies
to) strieborné 
pásmo zlaté 
pásmo-víťaz 
kat. 
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5. kategória     
Martin Púček 
- 6. kategória 

apríl 
2021 

článok Dubnické noviny 
Ing. Šebíková 
Anita 

    

02.05.20
21 o 
18:00 

Žiacky online koncert 
"DIVERTIMENTO" 

on-line 

Podperová E., 
DiS. art.  Mgr. 
Peťková Lucia 
Mgr. Ďurinová 
Jana PhDr. 
Lišková Diana 
Mgr. 
Bošanská,DiS.art. 
Kostrová Viera     
Siekel Filip               
Mgr. art. Belka 
Marián Ing. Holá 
M., DiS. art 

M. Jirkovská, 
M. Vyhlídal, 
J. 
Jankechová, 
E. Onderová, 
L. Lišková, L. 
Voříšková, E. 
Kondisová, L. 
Štefúnová, K. 
Dolinajová, 
Z. 
Romaňáková
, D. 
Paliesková, 
A. Čepelová, 
K. Sluková, T. 
Farská, E. 
Mesárošová, 
A. Babišová, 
A. Balážová, 
A. Kolenová 

  

16.05.20
21 o 
18:00 

Žiacky online koncert 
"DIVERTIMENTO" 

  

Mgr. Tancerová Ľ.     
Bc. Jurica Tomáš      
Ing. Holá M., 
DiS.art.     Mgr. 
Peťková Lucia         
Podperová E., 
DiS.art.   Kostrová 
Viera            Mgr. 
art. Belka Marián              

Dansation 
dance 
company /A. 
Giertl, N. 
Chromiaková
, L. Lišková, 
L. Morvy, A. 
Okuliarová, 
N. Osúchová, 
R. Repková, 
E. Samulová, 
S. 
Suchomelov
á, V. Vlková/, 
Flute ladies 
/M. 
Štefúnová, J. 
Jankechová, 
K. 
Mikotová/, 
N. 
Klobučníková
, N. 
Tkadlecová, 
M. Čelko, M. 
Štefúnová, 
M. Čabák, A. 
Krajčík, T. 
Gerhard, L. 
Voříšková, D. 
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Hozáková, K. 
Sluková, E. 
Mesárošová, 
Z. Bieliková 

27.05.20
21 

vystúpenie na  
Mestskom úrade v 
Dubnici nad Váhom 

propagácia ZUŠ 
Podperová E., 
DiS.art. 

Tatiana 
Lišková 

  

termín 
do 
28.05.20
21 

XV. ročník výtvarno-
literárnej súťaže 
"DOBŠINSKÉHO 
ROZPRÁVKOVO 
2021" 

vyhlasovateľ: Považské 
osvetové stredisko, 
SRRZ-RZ pri ZŠ v Dolnej 
Marikovej, Považská 
knižnica 

Ing. Šebíková 
Anita 

E. Jančeková, 
T. 
Babulíková, 
M. Ďuríková 

E. Jančeková, 
T. Babulíková 
- IV. kateg.-
diplomy a 
ceny bez 
určenia 
poradia 

30.05.20
21 o 
18:00 

Žiacky online koncert 
"DIVERTIMENTO" 

on-line 

Podperová E., 
DiS. art. Bc. 
Blahunka 

Radovan Mgr. 
Peťková Lucia 
Mgr. Ďurinová 

Jana PhDr. 
Lišková Diana 

Mgr. Velacková 
M. Kostrová Viera       

Mgr. art. Belka 
Marián Mgr. 

Kulišík - korepet. 

Elizabeth 
Tholtová, K. 
Hírešová, J. 
Jankechová, 
A. 
Tkadlecová, 
D. 
Burianová, L. 
Lišková, M. 
Macuglia, R. 
Kurusová, L. 
Mináriková, 
N. Miháľová, 
P. Čuriová, K. 
Sluková 

  

termín 
do 
31.05.20
21 

Celoslovenská súťaž s 
medzinárodnou 
účasťou "Výtvarné 
alternatívy XVI. 
Bienále" 

vyhlasovateľ súťaže: 
Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu 
SR 

Ing. Šebíková 
Anita 

Belák, 
Jančeková, 
Slobodová, 
Zelenka, 
Miháľová, 
Sabadková, 
Zveřinová, 
Gramatová 

júl 2021 

termín 
do 
31.05.20
21 

9. ročník výtvarnej 
súťaže "Moje ľudské 
práva" 

vyhlasovateľ: Slovenské 
národné stredisko pre 
ľudské práva 

Ing. Šebíková 
Anita 

A. Beseda, A. 
Dohňanský, 
H.A.Horečný, 
K. Bórová, L. 
Petrovská, 
M. Košťál, M. 
Ďuríková, R. 
Sabadková, 
S. Zveřinová, 
T. 
Babulíková, 

ďakovný list 
za účasť 
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Z. Husárová., 
Š. Turčáni  

06.06.20
21 o 
18:00 

Klavírny triedny 
koncert 

on-line 
E. Podperová, 
DiS. art. 

  
  

09.06.20
21 

4. ročník Verejných 
uznaní TSK 

Trenčiansky 
samosprávny kraj 

PhDr. Lišková 
Diana 

Jana Farská, 
Grace Kim, 
Martina 
Máliková 

  

11.06.20
21 15:00-
17:00 

ZUŠ-ka v meste 
námestie v centre 
mesta Dubnica nad 
Váhom 

  
  

  

17.06.20
21 o 9:00 

Ocenenie vybraných 
žiakov dub.škôl 
primátorom mesta 
pri príležitosti 
ukončenia šk.r 
2020/21 

obradná miestnosť 
Mestského úradu v 
Dubnici nad Váhom 

E. Podperová, 
DiS. art. 

Tatiana 
Lišková, 
Lenka 
Štefúnová 

  

20.06.20
21 o 
19:00 

Absolventský koncert 
žiačok z triedy p. 
Podperovej 

on-line 
E. Podperová, 
DiS. art. 

Tatiana 
Lišková, 
Terézia 
Šumichrasto
vá 

  

24.06.20
21 o 
17:00 

Záverečný koncert 
flautovej a speváckej 
triedy 

nádvorie kaštieľa v 
Dubnici nad Váhom 

Mgr. Peťková 
Lucia Mgr. 
Bošanská,DiS.art. 

žiaci oboch 
tried 

  

29.06.20
21 

Medzinárodná 
talentová súťaž 
"VIRTUOSOS V4+"-
slovenský open 
casting 

štúdio RTVS, Mlynská 
dolina  845 45 
Bratislava 

Ing. Holá M., 
DiS.art. 

Hugo Puliš 

  

od 05.07. 
do 
07.07.20
21 

Medzinárodný 
akordeónový festival 
"INTERTALENT 2021" 
+ koncert víťazov  

Dunajská Streda 
Ing. Holá M., 
DiS.art. 

M. Púček, R. 
Papiernik, 
Fussion 
Quartett 

M. Púček -1. 
miesto   R. 
Papiernik-1. 
miesto 
Fussion Qu.- 
1. miesto 

28.08.20
21 

Dubnický folklórny 
festival 

nádvorie kaštieľa v 
Dubnici nad Váhom 

Mgr. Žaneta 
Littová, Simona 
Poliaková , Aleš 
Giertl 

PRVOSIENKA 

  

 

 

ŽIACI PRIJATÍ NA KONZERVATÓRIA A UMELECKÉ STREDNÉ ŠKOLY 

      

Terézia 
Šumichrastová 

HO 

  

prijatá 
Katolícka univerzita v Ružomberku 
Pedagogická fakulta-katedra hudby, Hra 
na klavíri 

Hudobnýný odbor - Elena 
Podperová, DiS.art. 

Anna Porubanová HO 
  

prijatá 
Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava - 
odbor spev 

Hudobnýný odbor - Mgr. 
Jana Bošanská, DiS.art. 
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Roman Papiernik HO  

  

prijatý Konzervatórium Žilina, J. M. Hurbana 48, 
010 01 Žilina, odbor - hra na akordeóne 

Hudobnýný odbor - Ing. 
Martina Holá, DiS.art. 

Kristína Hodeková VO   prijatá 
Škola umeleckého priemyslu v TN, odbor - 
grafický dizajn  

Výtvarný odbor -        Ing. 
Anita Šebíková 

Samuel Faktor VO   prijatý 
Škola umeleckého priemyslu v TN, odbor - 
dizajn exteriéru 

Výtvarný odbor -        Ing. 
Anita Šebíková 

Stanislava Šmatláková VO   prijatá 
Škola umeleckého priemyslu v TN, odbor - 
dizajn interiéru 

Výtvarný odbor -        Ing. 
Martina Koyšová 

Martina Bahýlová VO   prijatá 
Škola umeleckého priemyslu v 
Ružomberku, odbor - grafický dizajn 

Výtvarný odbor -        Ing. 
Martina Koyšová 

Vanesa Trokanová VO   prijatá 
Škola umeleckého priemyslu v TN, odbor - 
reklamná tvorba 

Výtvarný odbor - Mgr. 
Naděžda Provazníková 

Vanesa Lipárová VO   prijatá 
Škola umeleckého priemyslu v TN, odbor - 
odevný dizajn 

Výtvarný odbor - Mgr. 
Naděžda Provazníková 

Natália Hermanová VO   prijatá 
Škola umeleckého priemyslu v TN, odbor - 
reklamná tvorba 

Výtvarný odbor - Mgr. 
Naděžda Provazníková 

 

 

 

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

ÚSPECHY  ŽIAKOV  ZUŠ - školský rok 2020/2021 

Meno žiaka 
Predme
t 

Úroveň 
ocenenia* 

Získané umiestnenie** Disciplína, súťaž a pod. Poznámka 

Sára Zveřinová VO SR 

výstava v Dubnickom kaštieli 
11.9.- 4.10.2020; výstava v 
Hornozemplínskom 
osvetovom stredisku Vranov 
nad Topľou 12.10.-
13.11.2020 

"Výtvarné spektrum 
2020" - záverečné kolo 
celoštátnej výtvarnej 
súťaže 

Výtvarný 
odbor - trieda 
Ing. Anita 
Šebíková 

Romana Sabadková VO EU Bronzová cena 

Medzinárodná - 
celosvetová výtvarná 
súťaž "The28th Annual 
World Children's 
Picture Contest" 

Výtvarný 
odbor - trieda 
Ing. Anita 
Šebíková 

Panenková, Zveřinová, 
Repková;          Kubáňová, 
Karasová;            Dolinská, 
Benková, Zelenka 

VO SR 
1. miesto                                          
2. miesto                                 
3. miesto 

Výtvarná súťaž na 
tému "Automatizácia" 

Výtvarný 
odbor - trieda 
Ing. Anita 
Šebíková 

T. Tholtová, N. Cíbiková, N. 
Mihaľová, E. Jančeková, K. 
Račková, M. Strapko + O. 
Homolová 

VO ZUŠ DCA   
Výtvarná online súťaž s 
témou "Rozprávkové 
krabicové svety" 

Výtvarný 
odbor - triedy 
Mgr. M. 
Koyšová,      
Mgr. N. 
Provazníková, 
Ing. Anita 
Šebíková 

Adam Beseda VO EU víťaz 4. kategórie 

Medzinárod. online 
súťaž v kreslení na 
tému: "Ja a 
koronavírus II." 

Výtvarný 
odbor - trieda 
Ing. Anita 
Šebíková 
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Anabel Beláková VO SR víťaz 4. kategórie 
36. ročník výtvarnej 
súťaže "Vesmír očami 
detí" 

Výtvarný 
odbor - trieda 
Ing. Anita 
Šebíková 

Kristína Panenková VO SR víťaz 5. kategórie 
36. ročník výtvarnej 
súťaže "Vesmír očami 
detí" 

Výtvarný 
odbor - trieda 
Ing. Anita 
Šebíková 

Ela Jančeková                 
Terézia Babulíková 

VO SR 

IV. kateg.-diplomy a ceny bez 
určenia poradia; 17.06.-
31.08.2021-výstava výtv.prác 
v Považskom osvetovom 
stredis. 

XV. ročník výtvarno-
literárnej súťaže 
"DOBŠINSKÉHO 
ROZPRÁVKOVO 2021" 

Výtvarný 
odbor - trieda 
Ing. Anita 
Šebíková 

Nela Tkadlecová HO EU 

strieborné pásmo-
1.kateg. a kvalifikácia 
na celosvetovú súťaž 
"Trophée  Mondiale 
2021" 

on-line medzinárodná  
súťaž pre pre sólových 
hráčov na akordeón 
"Czech Accordion 
OnLine competition" 

Hudobný 
odbor- trieda 
Ing. M. Holá, 
DiS.art. 

Timotej Gerhard HO EU 
strieborné pásmo - 
2.kategória 

on-line medzinárodná  
súťaž pre pre sólových 
hráčov na akordeón 
"Czech Accordion 
OnLine competition" 

Hudobný 
odbor- trieda 
Ing. M. Holá, 
DiS.art. 

Roman Papiernik HO EU 
čestné uznanie-
4.kategória 

on-line medzinárodná  
súťaž pre pre sólových 
hráčov na akordeón 
"Czech Accordion 
OnLine competition" 

Hudobný 
odbor- trieda 
Ing. M. Holá, 
DiS.art. 

Nela Tkadlecová HO SR 
víťaz 1.kateg. - zlaté 
pásmo 

Akordeónová súťažná 
prehliadka umeleckých 
škôl ASPUŠ 2021 

Hudobný 
odbor- trieda 
Ing. M. Holá, 
DiS.art. 

Timotej Gerhard HO SR 
víťaz 2.kateg. - zlaté 
pásmo 

Akordeónová súťažná 
prehliadka umeleckých 
škôl ASPUŠ 2021 

Hudobný 
odbor- trieda 
Ing. M. Holá, 
DiS.art. 

Roman Papiernik HO SR 
víťaz 4.kateg. - zlaté 
pásmo 

Akordeónová súťažná 
prehliadka umeleckých 
škôl ASPUŠ 2021 

Hudobný 
odbor- trieda 
Ing. M. Holá, 
DiS.art. 

Martin Púček 

HO SR 
víťaz 6.kateg. - zlaté 
pásmo 

Akordeónová súťažná 
prehliadka umeleckých 
škôl ASPUŠ 2021 

Hudobný 
odbor- trieda 
Ing. M. Holá, 
DiS.art. 

Hugo Puliš 

HO SR zlaté pásmo (3.miesto) 
Akordeónová súťažná 
prehliadka umeleckých 
škôl ASPUŠ 2021 

Hudobný 
odbor- trieda 
Ing. M. Holá, 
DiS.art. 

Lucia Baďurová 

HO SR strieborné pásmo 
Akordeónová súťažná 
prehliadka umeleckých 
škôl ASPUŠ 2021 

Hudobný 
odbor- trieda 
Ing. M. Holá, 
DiS.art. 

Roman Papiernik 

HO EU 1. miesto                                          
Medzinárodný 
akordeónový festival - 
INTERTALENT 2021 

Hudobný 
odbor- trieda 
Ing. M. Holá, 
DiS.art. 

Martin Púček 

HO EU 1. miesto                                          
Medzinárodný 
akordeónový festival - 
INTERTALENT 2021 

Hudobný 
odbor- trieda 
Ing. M. Holá, 
DiS.art. 
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Fussion Quartett 

HO EU 1. miesto                                          
Medzinárodný 
akordeónový festival - 
INTERTALENT 2021 

Hudobný 
odbor- trieda 
Ing. M. Holá, 
DiS.art. 

      

Legenda:   * EU, SR, KR (do 6.miesta), OK (do 3.miesta)   

                      ** ČU - čestné uznanie, VK- víťaz kategórie, PL - 
pamätný list   

 

 

 

9. Rozhodovacie konanie 

Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni podľa §5 ods. 3, riaditeľ ZUŠ 

vydáva rozhodnutia podľa §5 ods.5 ods. 6, riaditeľ MŠ podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.z. 

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

zmien a doplnkov.   

 

 

 

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 

 

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

  PROJEKTY ZUŠ 
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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 

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. 

 

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 17. 10. 2019  na obdobie 4 rokov a skončí 17. 10. 2023. 

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 
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     Mgr. Mária Balážová 

zástupcovia rodičov:   Ing. Zuzana Onderová     

     Ján Gerhard 

     Ing. Petra Vráblová Bilková 

pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Jana Ďurinová 

nepedagogickí zamestnanci:  Iveta Baďurová  

 

 

 

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. Lucia Peťková - 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) 

 

      Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 

alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť činia spolu 21 353,00 € v členení: 

 

09/20 = 4 760,00 € 

10/20 = 3 321,00 € 

11/20 =    356,00 € 

12/20 =      60,00 € 

01/21 = 4 284,00 € 

02/21 = 4 436,00 € 

03/21 = 1 912,00 € 

04/21 =    828,00 € 

05/21 =    772,00 € 

06/21 =    512,00 € 

07/21 =    112,00 € 

08/21 =      0,00 € 

  

 

    Finančné prostriedky získané od zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb sa používajú v členení podľa finančného rozpočtu ZRŠ pri ZUŠ v Dubnici 

nad Váhom, ktorý spravuje  výbor ZRŠ: 
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 zostatok na účte ku dňu 31. 10. 2020 = 7 890,36 € /bankový účet/ 

 zostatok na účte ku dňu 31. 07. 2021 = 9 096,74 € /bankový účet/ 

 

Z rozpočtu ZRŠ sú hradené: štartovné na súťaže za žiakov, pracovné zošity pre predmet HN, 

autobusová doprava na exkurzie a zájazdy (absolventský zájazd SND) a sústredenia tanečného 

odboru, občerstvenie pre žiakov na koncerty a do autobusu pri preprave na vystúpenia žiakov, 

občerstvenie pre žiakov pri komisionálnych skúškach, spolufinancovanie ladenia klavírov, 

vstupenky do SND Bratislava.  

 

      Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

 

Od Raiffeisen banky sme dostali finančný dar v sume 1 000 €, ktorý bol použitý pre potreby 

detského folklórneho súboru Prvosienka. 

 

Škola zo schváleného rozpočtu poskytla náklady na mzdy, odvody takto: 

za september 2020 až december 2020  mzdy 160 027,27 €; odvody 56 167,65 € 

za január 2021 až august 2021  mzdy 189 744,46 €; odvody 65 738,71 € 

 

 

Výdavky na bežnú prevádzku školy, opravy, údržbu budovy a vnútorného vybavenia školy: 

 

Do údržby a opráv v školskom roku 2020/2021  škola investovala 2 305,36 €.  

09-12/2020 = 894,60 €, z toho: 

Údržba hudobných nástrojov:   598,00 

Software upgrade, aktualizácie programov               269,00 

Údržba kanc. strojov:                                        27,60 
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01-08/2021 = 1 410,76 €, z toho: 

Údržba budov, objektov a ich častí:       799,20 

Software upgrade, aktualizácie programov               581,56 

Oprava, údržba výpočtovej techniky                           30,00 

 

 

      Za tepelné a elektrické energie sa od septembra 2020 do augusta 2021 zo 

schváleného rozpočtu uhradilo 11 975,02  €. (teplo = 9 337,62 €; elektrina = 2 637,40 €) 

 

 

 Financie kapitálovo účelovo viazané boli do 31.8.2021 čerpané vo výške 15 608,00 EUR:  

 piano Petrof P118 S1 Black v hodnote 7 490 EUR 

 digitálne krídlo Pearl River GP-100 White set v hodnote 3 348 EUR 

 digitálne krídlo Kawai DG-30 Black set v hodnote 4 770 EUR 
 

V čase koronakrízy bol k 30.11.2020 rozpočet znížený o tieto položky: 

- mzdy   63278,77 € 
- bežné výdavky 10 879,23 € 

 

Nevyčerpali sme k 31.12.2020 tieto položky: 

- mzdy   5 002,99 € 
- bežné výdavky 5,90 € 

 

Z dôvodu poskytnutia finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov 

v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením 

ich následkov v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ 

naša ZUŠ získala finančné prostriedky v hodnote 69 585,17 €. 

 

V zmysle rozhodnutia Mestského zastupiteľstva z 27.5.2021 nám bol rozpočet na mzdy znížený o túto 

sumu, t.j. 69 585,00 € 
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13. Výkon štátnej školskej inšpekcie v ZUŠ v školskom roku 2019/2020 – nebola 

 

14. Výkon štátnej kontroly v ZUŠ v školskom roku 2019/2020 - nebola 

 

 

 

 

15. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia (§2 ods. 1 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: 

 

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 z časti 

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

softvérom aj pri výučbe žiakov - zabezpečené 

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

 podpora účasti žiakov na súťažiach v spolupráci ZRŠ 

 zakúpenie basového akordeónu pre súbor AURA - nezabezpečené 

 

ciele pre výtvarný odbor: 

- 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 

 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 
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16. 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 

 

 

 

 

 

 

 

17. 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 
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 
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18. Vyučovací proces v čase od 13. marca do 8. júna 2020 

 

Základná umelecká škola uzatvorila prevádzku dňa 13. marca 2020 riaditeľským voľnom na tento deň. 

Od 16. marca do 8. júna prebiehal vyučovací proces iba dištančnou formou. Učitelia využívali platformy 

ako zoom, facebook – messenger, gmail – hangouts, viber, whatsapp, skype. 

 

Vzhľadom k tomu, že ZUŠ pracuje už 3 roky plne elektronicky /triedne knihy, žiacke knižky, dochádzka 

a celá pedagogická agenda/, prešli učitelia na online vyučovanie pomerne bez ťažkostí.  

 

Spolupráca so žiakmi, ako aj s rodičmi bola veľmi dobrá. Všetci sme si vedomí nedokonalosti online 

vyučovania v oblasti umenia. Schopnosti a zručnosti našich pedagógov boli však v tomto čase 

obdivuhodné.  

Nielenže učitelia učili žiakov, ale aj žiaci učili pedagógov – zdokonaľovať sa v IKT zručnostiach. 

Vzhľadom k tomu, že informačné vybavenie je v ZUŠ viazané na počty tried a nie pedagógov, nemali 

niektorí učitelia pracovné notebooky, ale používali vlastné. Do informačných technológií je nutné 

zainvestovať a zabezpečiť nielen počítače, ale hlavne slúchadlá, mikrofóny a to v takej kvalite, aby 

prenosy pre hudobný odbor boli čo najkvalitnejšie.  

8. júna 2020 začalo vyučovanie v ZUŠ v obmedzenom režime. Otvorené bolo iba individuálne 

vzdelávanie, teda iba hudobný odbor, a to za veľmi prísnych hygienických opatrení. Skupinové 

vyučovanie sa vrátilo do prezenčnej formy až 15. júna 2020. 

 

Postrehy učiteľov: 

...Keďže ide o začínajúcich študentov (6-8 ročných), museli sme vyriešiť niekoľko základných vecí. 

Jednou z najväčších výziev bolo naladiť “na diaľku“ nástroj. Husle majú síce dolaďovače na jemné 

ladenie, pravidelným používaním sa však zvyčajne dostanú mimo svôj rozsah a husle treba naladiť 

kolíkmi. 

Je to dosť delikátna a pre neskúseného človeka časovo náročná záležitosť. 

Aby sme sa vyhli tejto zdĺhavej procedúre, s rodičmi sme sa naučili ladiť aj kolíkmi, na jemné 

dolaďovanie sme sa naučili používať ladičku a rodičia boli inštruovaní, aby na hodinu mali husle už 

naladené.  
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Za negatíva považujem nemožnosť okamžitej reakcie, resp. interakcie medzi učiteľom a žiakom. Kvalita 

zvuku nie je nikdy taká, ako pri živom vyučovaní, prenos niekedy „seká“, niekedy je prítomné 

oneskorenie medzi obrazom a zvukom. Napriek týmto skutočnostiam je to ale výborný nástroj na 

komunikáciu, resp. výučbu.         (R. Blahunka) 

...Negatíva online vyučovania v literárno-dramatickom odbore: 
Dramatická príprava je postavená na práci v súbore, na osmeľovaní umeleckého prejavu budúceho 
herca pred publikom, na vnímaní spoluhráča.. .. 
takže online nikdy nenahradí živý kontakt, nadšenie a energiu herca so spoluhráčmi a s publikom.                                                                            
(E. M. Hrehušová) 

 

...Pozitíva online výučby 
- Výučba žiakov pokračovala aj po uzatvorení škôl 

- Pretrval kontakt učiteľ – žiak 

- Žiaci naďalej pracovali na rozvíjaní hlasovej techniky, naštudovali nové skladby 

- Prispôsobenie hodín potrebám žiaka (ak mal práve žiak online vyučovanie zo ZŠ alebo SŠ, 

prípadne ochorel, alebo sa vyskytli iné problémy, bolo možné po dohode online hodinu 

presunúť na iný deň alebo čas, takže žiak neprišiel o vyučovaciu hodinu)  

- Žiaci boli uvoľnenejší, cítili sa lepšie v domácom prostredí 

- Naučila nás trpezlivosti, viac sa navzájom počúvať 

- Vznikol časový priestor, ktorý umožňoval dlhšie sa venovať danému žiakovi, vysvetľovať, 

názorne ukázať, viackrát opakovať daný technický problém 

Negatíva online výučby 
- Keďže hodiny prebiehali cez videohovor v aplikácii messenger, niekedy sa stávalo, že vypadol 

signál alebo zvuk 

- Zvuk bol oneskorený, čo zo začiatku robilo problémy pri rozospievaní, aj pri samotnom nácviku 

piesní, no časom sa na to dalo zvyknúť a prispôsobiť sa 

- Veľmi chýbali hodiny s korepetítorkou 

- Absentovali hodiny zborového spevu 

Podnety na zlepšenie podmienok na online výučbu 
- zabezpečiť online platformu, cez ktorú by bolo možné vyučovať aj zborový spev (ak taká 

existuje) 

- zabezpečiť korepetície formou nahrávok, aby mohli žiaci doma cvičiť s kvalitným klavírnym 

podkladom 

Ako využiť online vyučovanie pri otvorenej prevádzke školy: 
Pri otvorenej prevádzke školy by sa mohlo online vyučovanie využiť, ak niektorý zo žiakov ochorie 

a učiteľovi vznikne v rozvrhu voľná hodina, mohol by sa skontaktovať so žiakmi a v prípade záujmu 

niektorého z nich mu dať online hodinu.           (J. Bošanská) 

...Pozitíva online výučby 
- Možnosť komunikácie so žiakom v prípade mimoriadnych situácií 
- Kontrola a usmernenie žiaka pri cvičení doma – správne sedenie pri nástroji 
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- Zlepšenie IKT zručností žiaka 
- Zlepšenie IKT zručností mňa – učiteľa – video projekty 
- Zvýšenie samostatnosti žiaka pri riešení technických problémov nácviku, naštudovaní 

skladby, ktoré ukázalo, rozdiely medzi žiakmi 
- V Hudobnej náuke lepšie odhalilo preferenciu učenia sa a spracovania informácií a obsahu 

vyučovania jednotlivými žiakmi, čo je pre mňa veľmi dobrou spätnou väzbou a možnosťou k 
ešte lepšej individuálnej, diferencovanej práce so žiakom aj na skupinovom vyučovaní 

 
Negatíva online výučby 

- Oneskorený zvukový prenos – nemožnosť okamžitej reakcie na rytmus, tempo, dynamiku..... 
- Nie všetci žiaci majú k dispozícii aspoň notebook s väčšou obrazovkou 
- Realizovať celé vyučovanie online alebo mailom → veľká fyzická a psychická záťaž ak človek 

sedí 8-10 hodín pri obrazovke počítača 
- Časová náročnosť prípravy úloh, zadaní – video nahrávky ich príprava a realizácia 
- Dlhšie nadviazanie kontaktu cez online priestor s mladšími žiakmi (5-7) 
- Problémy s prenosom – často padal internet, zlý prenos signálu – sekanie, nekvalitný zvukový 

prenos, zlé rozlíšenie 
- Potreby sociálneho kontaktu, priamej interakcie vyučujúci-žiak najmä v prípade skupinového 

vyučovania          (J. Ďurinová) 

 
...Pozitíva online výučby:                                                                                                                                                                          
-Hodiny sa môžu konať aj v nezvyklom čase, čo by bolo za bežných okolností nereálne- deti si mohli 
ľahšie nahradiť vymeškanú hodinu aj  v iné dni  a v iný čas,                                                                                               
-Niektoré deti sa v atmosfére domova viac uvoľnia a tým je výučba ľahšia, otvorenejšia 
Negatíva online výučby:                                                                                                                                                            
-Pri tomto type vyučovania som dostatočne nevidela správne uchytenie huslí, pokladanie prstov na 

hmatník ako aj rovný ťah smyku s jeho správnym držaním,                                                                                                                                                         

-Niekedy žiak nedokázal pochopiť, čo som od neho verbálne žiadala, aj keď som mu to vizuálne sama 

ukázala,                                                                                                                                                                                       

- Vypisovanie veľkého počtu mailov rodičom a žiakom zároveň (oznamy, informovanosť, 

usmernenia,...), čo zaberalo veľmi veľa času naviac- niekedy aj niekoľko hodín denne                                                                           

-Vynechávanie a vypadávanie zvuku, kedy som nedokázala sluchovo zachytiť skladbu, čím ju žiak 

musel hrať odznova                  (D. Lišková) 

...Negatíva online výučby 
- Oneskorený zvukový prenos – tým pádom neschopnosť reagovať hneď na nejaký problém 

– či už rytmický alebo melodický 
- Niekedy nekvalitný zvuk, prerušovanie hovoru – v závislosti od internetu, od toho či žiaci 

používali mobilný telefón alebo notebook 
- Nebola možnosť hry s korepetítorom a možnosť komornej hry                   (L. Peťková) 

 

 

...V spôsobe online vyučovania sa predovšetkým ukázalo, kto zo žiakov, ale aj rodičov prechováva k 
nám a našej spoločnej práci aký vzťah. Záujem a vážnosť. Ja osobne mám z toho veľmi príjemný pocit, 
aj keď v začiatkoch som niektorých dvoch-troch žiakov musela upozorniť a rodičom detailnejšie 



                     Základná umelecká škola  
Obrancov mieru 356 

018 41 Dubnica nad Váhom 
0905 423 475 

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

 
 

   

vysvetliť ich povinnosti. Nadšením pre mňa bolo, že niektorí  rodičia sa pravidelne zúčastňovali online 
vyučovania a to v záujme jednoducho sledovať hodinu alebo asistovať pri prenose (jeden natáčal, 
druhý písal poznámky). 
           (E. Podperová) 

 

 
...Vo výtvarnom odbore je online vyučovanie iba ako náhrada, nemôže to byť plnohodnotné 
vyučovanie, pretože v domácich podmienkach žiaci nemajú k dispozícii pomôcky  v takom rozsahu 
ako v škole a preto sa nedajú robiť práce na takej úrovni ako v škole. Techniky ako keramika, linoryt 
a aj iné nie je možné  robiť doma.        (M. Koyšová) 
 

 

...Podnety na zlepšenie podmienok na online výučbu: Zavedenie a zapojenie optického internetu pre 

všetkých učiteľov a žiakov. Zlepšenie technického vybavenia pre žiakov a učiteľov (počítače, 

reproduktory, kamery). Pre Základné školy pevne stanovené rozvrhy. 

Negatíva online výučby: Zo strany základných škôl chaotické vyučovanie pravidelne narušovalo 

stanovené rozvrhy. Prenos zvuku a obrazu cez online platformy bol často nesynchronizovaný. Zvuk 

prenos je orezaný a nekvalitný. Obraz je dvojdimenzionálny-potreba pracovať s držaním a prácou tela 

počas hrania bola veľmi obmedzená.             (F. Siekel) 

 

 

...Pozitíva online výučby: 

 Rodičia začali mať väčšiu kontrolu nad svojimi deťmi 

 Prenikli a zdokonaľujú sa v tom čo robia ich deti, čo by mohlo mať pozitívny vplyv 

v znovuobnovení prezenčnej forme výučby 

 Žiaci sa naučili skoncentrovať sa a podať svoj najlepší výkon do nahrávky, lebo záznam si na 

rozdiel od živého hrania chyby pamätá 

 Žiaci začínajú nahrávaním vnímať skladby akoby vytvárajú nejaký produkt 

Negatíva online výučby: 

 Chýba osobná interaktivita a okamžité reakcie 

 Obmedzenie kvality zvuku použitými zariadeniami 

 Na diaľku absentuje určitá osobnostná motivácia zo strany pedagóga, vytvorenie nálady, 

atmosféry, istá forma tlaku, či povzbudenia, prirodzený rešpekt, snaha 

 Koncerty a hra pred živým publikom 

 Časová neefektivita – čas strávený učením v tomto režime a so súčasnými technológiami je 

dlhší ako pri prezenčnej forme výučby                                                                              (I. Ševcech) 

 

 

 

Dátum: 30. 9. 2020 

 



                     Základná umelecká škola  
Obrancov mieru 356 

018 41 Dubnica nad Váhom 
0905 423 475 

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

 
 

   

Vypracovala: Mgr. Naděžda Provazníková 

 

Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej 

umeleckej škole v Dubnici nad Váhom školský rok 2019/2020 

 

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 2019/2020 

....................................................................     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 2019/2020 

 

 

....................................................................     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 2019/2020 
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Mgr. Peter Wolf  

primátor mesta

 


