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1 a) Základné identifikačné údaje o škole: 
 

 
údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 
Zoznam členov rady školy: 
Por. 
číslo 

Meno a priezvisko Adresa  Zastúpený za: 
(596/03 Z.z. § 25) 

1. Kubaliaková Katarína Fučíkova 618/12 , 987 01 
Poltár 

Za rodičov 

2. Šálková Ľuba Jarmočná 701/7 
Poltár, 987 01 

Za rodičov 
 

3. Ing. Juríčková Iveta 
 

Štefánikova 30 
Kalinovo 985 01 

Za rodičov 

4. Ing. Černák Ladislav  Vajanského 52/A 
984 01 Lučenec 

Pedagogický 
zamestnanec 

5. Mgr. art. Sihelská Mária Poltár, Podhorská 512/46, 
987 01 

Pedagogický 
zamestnanec 

6. Mgr. Uhrinová Denisa Francisciho 769/15 
985 05 Kokava n./R. 

Nepedagogický 
zamestnanec 

7. Mgr. Jozef Vretenička Železničná 489/1 
987 01 Poltár 

Za zriaďovateľa 
Mesto Poltár 

8.  Edita Klembasová Podhorská 371, 987 01 
Poltár 

Za zriaďovateľa 
Mesto Poltár 

9. MVDr. Július Balog Slobody 720/129, 987 01 
Poltár 

Za zriaďovateľa  Mesto 
Poltár 

10. Ing. Mária Pribilincová Železničná  489/1, 
987 01 Poltár 

Iný subjekt podieľajúci sa 
na výchove a vzdel. (9.3. 
2011 – odvolaná) 

11. Pavol Sihelský Obrancov mieru 168/16 
987 01 Poltár 

Za zriaďovateľa  
Mesto Poltár 

Názov školy Adresa 
školy 

Telefón 
Fax 

Internet 
Email 

Zriaďovateľ Mená vedúcich 
zamestnancov školy 

Rada školy 

Základná 
umelecká 
škola 

Železničná 6 
987 01 Poltár 

047 4222058 
0905 262227 
047 4222058 

www.zuspt.eu 
luboslava.slebodnikova@gmail.com 
 
 

Banskobystrický  
samosprávny kraj 
Nám. SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 

Mgr. Ľuboslava 
Slebodníková – riaditeľka 
  

Mgr. Mária 
Pribilincová (9. 3. 2011 
č. uzn. 4/2011) 
predseda rady školy 
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PORADNÉ ORGÁNY: 
Metodické združenie – vedúci MZ Mgr. Dagmar Vývleková, učiteľka HO 
Členovia:  
Mgr. art. Mária Sihelská – vedúca HO, Mgr. Elena Kočiová – vedúca LDO, Iveta Hrivnáková – vedúca TO, Mgr. Ján Mitter – vedúci VO 
Vedúci elokovaných tried:  
Zsolt Botoš – elokovaná trieda Kalinovo, Ondrej Gáll – elokovaná trieda Kokava, Linda Havranová – elokovaná trieda Málinec, Mgr. Katarína Kubaliaková – elokovaná 
trieda Cinobaňa 
Poznámka: Na škole nie je zriadené predmetové komisie oddelení z dôvodu menšieho zastúpenia vyučujúcich daných nástrojov, alebo jediného v danom predmete (nástroji).  
Umelecká rada:  
Mgr. art. Mária Sihelská  – predseda umeleckej rady, Mgr. Elena Kočiová – vedúca LDO – člen (do 31. 3. 2011), Bc. Dana Turanská (od 1. 4. 2011), Iveta Hrivnáková – 
vedúca TO – člen, Mgr. Ján Mitter – vedúci VO – člen, Mgr. Ľuboslava Slebodníková – člen 
Výbor rodičovského združenia pri ZUŠ: 
Mgr. Andrea Katriňáková – predseda RZ, p. Dana Garajová – hospodárka RZ, Emília Babicová – tajomníčka RZ 
Revízna komisia RZ: 
Bc. Katarína Ťažká – predseda RK, Jana Bystrianska – člen RK, Miroslava Kretová – člen RK 
Členovia výboru a triedni dôverníci: 
Ing. Iveta Juríčková, Emília Babicová, p. Kýpeťová, Mgr. Štefan Václavik, Miroslava Kretová, Jana Lásková, p. Potančoková, Mária Rovňanová, Zuzana Lacušková, Dana 
Garajová, Miroslava Lacová, Jana Bystrianska, Mgr. Andrea Katriňáková, MVDr. Július Balog, Marcela Vojteková, Bc. Katarína Ťažká 
 
1 b) údaje o počte žiakov v školskom roku 2010/11 
Názov odboru I. polrok II. polrok  

 
Pristúpil, 
Vystúpil II. polrok 

Hudobný odbor 189 177 -18/+6 
Výtvarný odbor 85+3 (neboli v štat. výkaze) 91 -5/+8 
Liter.-dramatic.odbor 20 20 -1/+1 
Tanečný odbor 50 51 -4/+5 
SPOLU: 344+3 339 -28/+20 
Poznámka: Stav žiakov po odboroch, ročníkoch a nástrojoch  je v štatistickom výkaze k 15.9.2010 (I. polrok). 

 
• Zámena predstavy žiakova rodičov so záujmovou – krúžkovou činnosťou 
• Nesystematická a nedôsledná domáca príprava na vyučovanie 
• Nepravidelná, neuspokojivá dochádzka na vyučovanie 
• Problémy s nástrojom (rodič nedokázal zakúpiť nástroj) 
• Zdravotné problémy žiaka 
• Sťahovanie, pobyt rodiča v zahraničí 
• Úbytok žiakov s veľkým náborom ZŠ so vzdelávacím poukazom 
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1 c) údaje o počte úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na SŠ a VŠ 
V školskom roku 2010/11 boli prijatí na štúdium: Sociálna a pedagogická akadémia  v Lučenci – Veronika Vrbiniaková,  Súkromná stredná umelecká škola Zvolen – Ján 
Kančo, Katolícka univerzita Ružomberok – Ján Banga (hudobná výchova – jazyk slovenský) 

 
1 d) údaje  o počte prijatých žiakov do 1. roč. strednej školy 
       Počet žiakov: 2 (viď bod c) 
 
1 e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelávania 
I. polrok 2010/11 

Vymeškané hodiny Celkový prospech 
odbor hlavný 

predmet 

vedľajší 

predmet 

spolu prospel 

s vyzn. 

prospel absolvoval neprospel neklasifikovaný 

Hudobný 643,25 706 1349,25 95 42 42 - 10 
Výtvarný 336 165 501 78 4 4 - - 
Tanečný 446 - 446 35 - - - 4 
Liter.-
dramat. 

74 - 74 19 - - - - 

 
II. polrok 2010/11 

Vymeškané hodiny Celkový prospech 
odbor hlavný 

predmet 

vedľajší 

predmet 

spolu prospel 

s vyzn. 

prospel absolvoval neprospel neklasifikovaný 

Hudobný 514,5 758 1272,5 102 37 32 - 3 
Výtvarný 552 349 901 78 4 9 - 1 
Tanečný 215 269 484 36 - 14 - 4 
Liter.-
dramat. 

141 - 141 16 2 1 - - 

 
 
1 f) Zoznam študijných a odborných odborov a ich zameraní  v učebných plánoch (MŠ SR z dňa 20. 8. 2009 č. CD-2009-27474/21375-1:911 platné od 1.9.2009) 
Hudobný odbor Tanečný odbor Výtvarný odbor Literárno-dramatický odbor 
Č. učebného 
plánu 

Zameranie učebného 
plánu 
 

Č. učebného 
plánu 

Zameranie učebného 
plánu 
 

Č. učebného 
plánu 

Zameranie učebného 
plánu 
 

Č. učebného 
plánu 

Zameranie učebného 
plánu 
 

1a Prípravné štúdium 35 Tanečná príprava I. 51 Prípravné štúdium VO 40 Prípravná dram. vých. 
1b Prípravné štúdium 36 Tanec – primárne 

vzdelávanie 
52 I. ZŠ výtvarná výchova 41 Dramatické a slov. 

oddelenie  
2 Pre všetky študij. 37 Tanec nižšie sekundárne 53 II. ZŠ a ŠPD, Výtv. 43 Dramatické oddelenie– 
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3 

Zamerania (KH, 
sprievod, bicie) 
Hra na klavíri 
 

vzdelávanie výchova zámer. na 
intenzívnu prípravu 
výtvarnej profesie, 
individuálnu samostatnú 
tvorbu 

ZUČ 

3 Hra na keyborde 39 II. st. ZŠ a ŠPD - 
záujmové 

55 Štúdium pre dospelých 
Výtv. výchova zámer. 
na intenzívnu prípravu 
výtvarnej profesie, 
individuálnu samostatnú 
tvorbu 

  

4 Hra na husliach, gitare a 
akordeóne 

      

5 Hra na zobcovej 
sopránovej flaute 

      

7 Hlasová výchova a spev       
12 Kontrabas, priečna 

flauta, klarinet, saxofón, 
bicích a ľudových 
nástrojov 

      

24 II. ZŠ a ŠPD - Cirkevná 
a chrámová hudba 

      

18 Všetky študijné 
zamerania II.st. a ŠPD 

      

19 II. zákl. štúdium a ŠPD 
hra na klávesových, 
sláčikových, dychových 
nástrojoch, gitare, 
akordeóne, bicích 
s možnosťou hry na 
príbuzných elektrických 
a elektroakustických 
nástrojoch 

      

20 Hra na organe – II. ZŠ 
a ŠPD 

      

21 II. ZŠ a ŠPD spev       
23 II. ZŠ a ŠPD tanečná 

a džezová skupina 
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1 g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov: 
Por.číslo Meno učiteľa Funkcia Kvalifikač. predpoklad 

Tarifná trieda (KPČ) 
Zamestnanec 
Interný – externý 

Rozsah prac. 
činnosti 

Poznámka  
Štúdium – škola 

1. Mgr. Ján Mitter Vedúci VO 10 Interný Základný úväzok - 
2. Bc. Račková Monika učiteľka 8 Interný Kratší prac. čas FHV – výtv. edukácia UMB 

Banská Bystrica 
3. Mgr. Elena Kočiová 

 
Vedúca LDO 
(do 31. 3. 
2011) 

9 Interný Kratší prac. čas  

4. Bc. Dana Turanská Vedúca LDO 
Od 1.4.2011 

8  Kratší prac. čas 4. roč. – Akadémia umení BB 

5. Mgr. Slebodníková 
Ľuboslava 

Riaditeľka 11 Interný Základný úväzok  

6. Bc. Mária Kureková Učiteľka 8 Interný Kratší prac. čas 5. roč.- Pedagogická fakulta BB 
7. Ing. Černák Ladislav Učiteľ 9 Interný Základný úväzok - 
8. Klempár František učiteľ 8 Interný Základný úväzok - 
9. Iždinská Eva DiS. art. Učiteľka 8 Interný Základný úväzok - 
10. Mgr. Kubaliaková 

Katarína 
Vedúca el. tr. 
Cinobaňa 

9 Interný  Základný úväzok 4. roč. Konzervatórium J. L. 
Belu v BB 

11. Ondrej Gáll učiteľ 8 Interný Základný úväzok - 
12. Botoš Zolt Vedúci el. tr. 

Kalinovo 
8 Interný Kratší prac. čas - 

13. Mgr. art. Sihelská Mária Učiteľka 10 Interný Základná úväzok Kontinuálne  vzdelávanie 
14. Szabó Barnabáš Učiteľ 8 Interný Základný úväzok  
15.  Havranová Linda Vedúca el. tr. 

Málinec 
8 Interný Základný úväzok - 

16.  Mgr. Vývleková Dagmar Učiteľka 10 Interný Kratší prac. čas 5-6. roč. Konzervatórium J. L. 
Bella spev, kontinuálne vzdel. 

17. Hrivnáková Iveta Vedúca TO 8 Externý Kratší prac. čas - 
18. Várady Peter Učiteľa 7 Externý Kratší prac. čas  
 
1h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
Meno a priezvisko zamestnanca Funkcia Ďalšie vzdelávanie  
Mgr. Ľuboslava Slebodníková riaditeľka AZUŠ – Emu Slovakia – 17.-19. 3. 2011 – Liptovský Ján – nová legislatíva ZUŠ, 

akreditované programy pre ZUŠ cez MPC B. Bystrica 
PMU 9. 4. 2011 – seminár – komorná hra 
29. 4. 2011 – seminár „Klavír XX. a XXI. storočia“ – ZUŠ Bánovce n./Bebravou 
(Mgr. art. I. Šiller, Art.D.) 
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7.-6. 5. 2011 – Horný Smokovec Certificate of Participation EPA – Európska únia 
a autistické deti (SR), Rodičia a sloboda vzdelávania (Nemecko), J. A. Comenius - 
Poľsko 

všetci pedagogickí zamestnanci Učitelia Účasť na zasadnutiach Metodického združenia ZUŠ podľa plánu MZ 2010/11 – 
metodika hry žiakov prípravných ročníkov, metodika komornej hry 
Účasť všetkých HO na regionálnom metodickom dni – 28. 10. 2010 – Lučenec po 
oddeleniach (klavír, HN, dychové nástroje, spev, sláčikové a strunové nástroje, 
keyboard, akordeón) 
Mgr. D. Vývleková, Mgr. Sihelská – kontinuálne vzdelávanie – špecializačné, 
vedúci predmetovej komisie, MPC B. Bystrica 
Mgr. Sihelská – klavírny seminár EPTA 24.-26. 8. 2011 Bratislava 
B. Szabó – 8. 10. 2010 – odkaz Dr. Lenga 
O. Gáll, F. Klempár, Mgr. Kubaliaková, Z. Botoš, O. Kováč, Mgr. art. Sihelská, Ing. 
L. Černák – regionálne MZ ZUŠ Poltár – komorná hra 8. 4. 2011 
–  
Individuálne samoštúdium odborných časopisov dostupných v zborovni ZUŠ Múzy 
v škole, Učiteľské noviny, Manažment školy, prístup internetových zdrojov pre 
všetkých učiteľov 

Mgr. Ján Mitter Vedúci VO 28. 10. 2010 – metodický deň výtvarných odborov ZUŠ – ZUŠ Fiľakovo – školský 
vzdelávací program pre VO – ISCED 1B 

Mgr. E. Kočiová vedúca LDO  11. 3. 2011 – PMU 2011 – malé javiskové formy – DK R. Sobota 
29. 3. 2011 – Dramatická improvizácia, tvorba kulís na javisku – DK Poltár 
27. 10. 2010 – MZ pre učiteľov LDO – ZUŠ Rim. Sobota 

Iveta Hrivnáková Učiteľka TO 
 

7. 4. 2011 – seminár regionálnej súťažnej prehliadky v modernom tanci B.S. 
Timravy – DK Lučenec  
10. 3. 2011 – Džezový tanec na hodinách ZUŠ – DK Rim. Sobota 
20. 4. 2011 ZUŠ Hnúšťa – Pódium mladých tanečníkov 2011 
17. 1. 2011 – PK učiteľov TO – „Tvorivá tanečná dielňa“ – základné motívy 
a tanečné prvky regiónov – Hont, Podpoľanie, východné Slovensko, Novohrad 

Bc. Monika Račková Učiteľka VO Letavy  2011 – letný tábor výtvarníkov, tvorivá grafická dielňa 
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1 i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
Aktivity školy, ktorá reprezentuje mesto, okres Poltár i Banskobystrický kraj na Slovensku i v zahraničí 
 
Súťaže, festivaly a prehliadky a samostatné výstavy VO 
Mimoriadne úspechy a výsledky ZUŠ Poltár na krajských a celoslovenských súťažiach a festivaloch 

P.č. Názov súťaže, festivalu Dátum Vyhlasovateľ, 
organizátor a miesto 
konania 

Mená úspešných žiakov, študentov, 
súbor  

Nástroj 
kategória 

Umiestnenie 
Cena  
Účasť 

Odbor Pripravil 
Pedagóg 

1. Musica camerata J. 
Albrecht 2010/11 
3. roč. celoslovenskej 
súťaže v komornej hre ZUŠ 

26.-27. 
11.2010 

Ministerstvo školstva SR 
ZUŠ J. Albrechta 
Bratislava 

Kristína Kancková – flauta 
Martina Vuová – klavír  

Komorné duo  
III. kat. 

2. miesto Hudobný  Mgr. Ľ. 
Slebodníková 

2. Musica camerata J. 
Albrecht 2010/11 
3. roč. celoslovenskej 
súťaže v komornej hre ZUŠ 

26.-27. 
11.2010 

Ministerstvo školstva SR 
ZUŠ J. Albrechta 
Bratislava 

Kristína Kancková – flauta 
Miroslava Miadoková – flauta 
Martina Vuová – klavír  

Komorné trio 
III. kat. 

3. miesto Hudobný Mgr. Ľ. 
Slebodníková 

3. Celoslovenská klavírna 
súťaž – klavír 20. a 21. st. 

28.-29. 4. 
2011 

Ministerstvo školstva SR 
ZUŠ D. Kardoša Bánovce 
nad Bebravou 

Martina Vuová – klavír IV. kat. 2. miesto Hudobný Mgr. Ľ. 
Slebodníková 

4. Celoslovenská súťaž 
v zobcovej a komornej hre  
„Zahrajže nám píšťaľôčka“ 

6.-7. 5. 2011 Ministerstvo kultúry SR 
Združenie VDaM Nové 
Zámky  
Nitriansky samosprávny 
kraj 

Denisa Garajová – zobcová flauta 
Sára Katriňáková – zobcová flauta 
Radka Gombalová – zobcová flauta 

A kat. 
Komorné trio 

1. miesto Hudobný  Mgr. Ľ. 
Slebodníková 
p. uč. F. 
Klempár 

5.  Celoslovenská súťaž 
v zobcovej a komornej hre  
„Zahrajže nám píšťaľôčka“ 

6.-7. 5. 2011 Ministerstvo kultúry SR 
Združenie VDaM Nové 
Zámky  
Nitriansky samosprávny 
kraj 

Denisa Garajová – zobcová flauta  B kat. 
Sólo 

3. miesto Hudobný  Mgr. Ľ. 
Slebodníková 
 

6.  Celoslovenská súťaž 
v zobcovej a komornej hre  
„Zahrajže nám píšťaľôčka“ 

6.-7. 5. 2011 Ministerstvo kultúry SR 
Združenie VDaM Nové 
Zámky  
Nitriansky samosprávny 
kraj 

Radka Gombalová – zobcová flauta  B kat. 
Sólo 

2. miesto Hudobný  p. uč. F. 
Klempár 
Mgr. Ľ. 
Slebodníková 
 

7. Celoslovenská súťaž 
v zobcovej a komornej hre  
„Zahrajže nám píšťaľôčka“ 

6.-7. 5. 2011 Ministerstvo kultúry SR 
Združenie VDaM Nové 
Zámky  
Nitrian.samospr.kraj 

Sára Katriňáková – zobcová flauta  B kat. 
Sólo 

3. miesto Hudobný  Mgr. Ľ. 
Slebodníková 
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Súťaže tanečného odboru – okresné, regionálne a krajské: 
 

P.č. Názov súťaže, festivalu Dátum Vyhlasovateľ, 
organizátor a miesto 
konania 

Mená úspešných žiakov, študentov, 
súbor  

Názov, 
Autor, 
dielo 

Umiestnenie 
Cena  
Účasť 

Odbor Pripravil 
Pedagóg 

1. Regionálna tanečná súťaž 
v modernom tanci 

7. 4. 2011 Novohradské osvetové 
centrum Lučenec 

Ester Jenigárová 
Martina Vuová 
12 žiačok - juniori 

Hip-hop Maťa 
a Esti 
Pomáda 

Postup na krajskú 
tanečnú súťaž v Žiari 
nad Hronom 

tanečný p. uč. I. 
Hrivnáková 

2. Pódium mladých 
tanečníkov 2011 
Regionálna tanečná súťaž 
v modernom tanci (Gemer – 
Novohrad – Malohont) 

20. 4. 2011  ZUŠ Hnúšťa Ester Jenigárová 
Martina Vuová 
12 žiačok – juniori 
12 žiačok – deti Ožďany 

Hip-hop Maťa 
a Esti 
Pomáda 
Twelve girls 

Nesúťažná 
prehliadka 

tanečný  p. uč. I. 
Hrivnáková 
 
p. uč. P. Várady 

3. Súťažný festival moderného 
a módneho tanca  

17. 5. 2011 BBSK 
Pohronské osvetové 
stredisko Žiar n./Hronom 

Ester Jenigárová 
Martina Vuová 
 
 
12 žiačok - juniori 

Hip-hop Maťa 
a Esti 
 
 
Pomáda 

1. miesto 
postup na 
celoslovenskú 
tanečnú súťaž 
3. miesto 
 

tanečný p. uč. I. 
Hrivnáková 

 
Súťaže literárno-dramatického odboru – okresné, regionálne a krajské: 
 

P.č. Názov súťaže, festivalu Dátum Vyhlasovateľ, 
organizátor a miesto 
konania 

Mená úspešných žiakov, študentov, 
súbor  

Názov, 
Autor, 
dielo 

Umiestnenie 
Cena  
Účasť 

Odbor Pripravil 
Pedagóg 

1. Novohradská improliga – 
detská 

9. 12. 2010 Novohradské osvetové 
centrum Lučenec 

Dve trojčlenné družstvá LDO Improvizácie Účasť LDO Mgr. Kočiová 

2. Pódium mladých 
dramatikov 

11. 3. 2011 ZUŠ Rim. Sobota Jeden súbor – DDS - SMSky Bájka o líške Účasť LDO  Mgr. Kočiová 

3. Rozprávková skrinka 29. 3. 2011 Novohradské osvetové 
centrum Lučenec 
DK Poltár 

DDS – SMSky 
 
 
 
 
DDS - Vrabčiaci 

Bájka o líške 
na motívy 
Ezopových  
Bájok 
 
Pavúčikové 
dobrodružstvá 

Účasť 
 
 
 
Cena za detský 
výkon 
 

LDO  Mgr. Kočiová 

4. Jesenný koncert 30. 11. 2010 DK Poltár 9 žiakov  Prednes poézie - LDO Mgr. Kočiová 
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5. Vianočný koncert 22. 12. 2010 Koncertná sála ZUŠ 1. skupina – 8 žiakov 
 
2. skupina – 11 žiakov 

Anjelik 
striebrovlások 
Bájky 

- LDO  Mgr. Kočiová 

6. Môj prvý koncert 25. 1. 2011 Koncertná sála ZUŠ DDS – Vrabčiaci Snehulienka - LDO Mgr. Kočiová 
 
 
Súťaže a výstavy výtvarného odboru – okresné a regionálne:  
 

P.č. Názov súťaže, festivalu Dátum Vyhlasovateľ, 
organizátor a miesto 
konania 

Mená úspešných žiakov, študentov,  Technika Umiestnenie 
Cena  
Účasť 

Odbor Pripravil 
Pedagóg 

1. 1. ročník celoslovenskej 
výtvarnej súťaže – Výtvarná 
POP star 

20. 5. 2011 ZUŠ Košice, Jantárova 6 Nela Vaššová, Lucia Kutláková, 
Andrea Rovňanová 

 účasť VO Mgr. Ján Mitter 

2. Figurálna kresba 2011 30. 6. 2011 ZUŠ Trnava, K. Padivého Kamil Suja, Kristína Likavcová, 
Roland Oláh, Pavel Krankuš, Lucia 
Kutláková 

 účasť VO  Mgr. Ján Mitter 

3. Envirofilm 2011 16.-20.5. 
2011 

Komisia pre školstvo – 
MsÚ Poltár 

Tereza Lomenčíková, Veronika 
Šmírová, Kristína Likavcová 

Erb – kartón 
Erb – druhotné 
suroviny 
(žalúzie) 
Erb – drôt 

Finančná odmena VO Mgr. Ján Mitter 

4. Výstava na Jesenný koncert 
Scénografia javiska 

30. 11. 2011 ZUŠ Poltár 
DK Poltár 

Kolekcia VO prác – 5 panelov   VO Mgr. Ján Mitter 
Bc. Račková 
Monika 

5. Výstava „Deň učiteľov“ 
a scénografia javiska 

25. 3. 2011 Mesto Poltár 
DK Poltár 

Kolekcia VO prác – 5 panelov   VO Mgr. Ján Mitter 
Bc. Račková 

6. Výstava „Talentík múz 
2011 

8. 6. 2011 Koncertná sála ZUŠ 
ZUŠ Poltár 

Kolekcia prác žiakov MŠ, ZŠ   VO  Mgr. Ján Mitter 
Bc. Račková 

7. Výstava Záverečného 
koncertu a scénografia 
javiska 

22. 6. 2011 DK Poltár 
ZUŠ Poltár 
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Pódium mladých umelcov – komorná hra – Poltár – 8. 4. 2011 – nadregionálna súťaž Novohrad – Gemer - Malohont 
 

1. Denisa Garajová 
Radka Gombalová  
Sára Katriňáková  

zobcová flauta 
zobcová flauta 
zobcová flauta 

I. Mgr. Ľ. Slebodníková zlaté pásmo – 1. miesto 

2. Soňa Fehérpatakyová 
Marko Fehérpataky 

gitara 
gitara 

I. B. Szabó, DiS. art. bronzové pásmo –  
3. miesto 

3.  Michaela Uhríková 
Anna Obrcianová 
Laura Cabanová 

zobcová flauta 
zobcová flauta 
gitara 

II. Bc. M. Kureková 
 
Ing. L. Černák 

zlaté pásmo – 1. miesto 

4. Denisa Garajová 
Ján Vu 

priečna flauta 
klavír 

II. Mgr. Ľ. Slebodníková strieborné pásmo –  
2. miesto 

5. Soňa Ňuňuková 
Kristína Kraváriková 

husle 
husle 

II. B. Szabó, DiS. art. bronzové pásmo –  
3. miesto 

6. Martin Šálka 
Monika Albertová 
Tomáš Kuraňko 

klavír 
klavír 
gitara 

III. Mgr. art. M. Sihelská 
 
Ing. L. Černák 

zlaté pásmo – 1. miesto 

7. Jozef Marcinek  
František Golčiter 
Jana Bystrianska 
Roman Király 

akordeón 
akordeón 
klavír 
gitara 

III. E. Iždinská, DiS. art. 
 
Mgr. art. M. Sihelská 
Ing. L. Černák 

zlaté pásmo – 1. miesto 

8. Miroslava Kamenská 
Gabriela Baraová 

klarinet 
klarinet 
 

III. Bc. M. Kureková bronzové pásmo –  
3. miesto 

9.  Jakub Václavik 
Patrik Katriňák 

klavír 
saxofón 

III. p. uč. O. Gáll 
p. uč. F. Klempár 

bronzové pásmo –  
3. miesto 

10. Kristína Kancková 
Miroslava Miadoková 
Martina Vuová 

priečna flauta 
priečna flauta 
klavír 

V. Mgr. Ľ. Slebodníková Zlaté pásmo – 1. miesto 

11. Kristína Kancková 
Martina Vuová 

Priečna flauta 
Klavír 

V. Mgr. Ľ. Slebodníková Strieborné pásmo –  
2. miesto 

12. Kristína Kancková 
Miroslava Miadoková 
Martina Vuová 

Komorné trio V. Mgr. Ľ. Slebodníková LAUREÁT SÚŤAŽE 
PMU 2011 
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ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE 
Názov súťaže Kategória  a nástrojové obsadenie Veková kategória Počet žiakov 
Krištáľová lýra 2011 – 29.6.2011 
 
 
 
 
Krištáľová lýra 2011 – 29.6.2011 
 
 
 
 
 

A – klavír, keyboard, akordeón, spev 
 
 
 
 
B – dychové nástroje (zobcová flauta, klarinet, saxofón, 
priečna flauta, gitara) 
 

I.  7 – 9 rokov 
II. 10 – 12 rokov 
III. 13 – 14 rokov 
IV. Nad 15 rokov 

 
I. 7 – 9 rokov 
II. 10 – 12 rokov 
III. 13 – 14 rokov 
IV.          nad 15 rokov 

       spolu 

17  
10 
10 
3 
 
11 
8 
4 
1 
64 

 
Umiestnenie žiakov v súťaži Krištáľová lýra 2011 v zlatom pásme 

A - Súťažiaci - kategória Nástroj Kategória Učiteľ 
Ema Sarvašová Klavír I. p. uč. Havranová 
Nina Nociarová Spev I. Mgr. Vývleková 
Sára Pártlová Spev I. Mgr. Vývleková 
Nina Nociarová Klavír I. Mgr. art. Sihelská 
Viktória Rapčanová Spev I. Mgr. Vývleková 
Michaela Szepesyová Spev I. Mgr. Vývleková 
Andrea Gombalová Klavír I. p. uč. Botoš 
Natália Zavaterníková Klavír I. p. uč. Havranová 
Ján Vu Klavír II. Mgr. Slebodníková 
Martina Ďurianová Keyboard II. p. uč. Gáll 
Laura Korimová Spev II. Mgr. art. Sihelská 
Michaela Detvanová Keyboard II. p. uč. Havranová 
Svatava Lacová Klavír II. p. uč. Botoš 
Jana Bystrianská Klavír III. Mgr. art. Sihelská 
Martin Šálka Klavír III. Mgr. art. Sihelská 
Martina Svorčíková Klavír III. p. uč. Botoš 
Michaela Matejková Spev IV. Mgr. Vývleková 

 
B - Súťažiaci - kategória Nástroj Kategória Učiteľ 
Patrik Farkaš Gitara I. Ing. Černák 
Sára Katriňáková Zobcová flauta I. Mgr. Slebodníková 
Adrián Beľa Gitara I. Ing. Černák 
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Daniela Švantnerová Zobcová flauta I. p. uč. Klempár 
Radka Gombalová Zobcová flauta I. p. uč. Klempár 
Vivien Balogová Husle I. p. uč. Szabó, Dis. art. 
Filip Kojnok Gitara II. Ing. Černák 
Laura Cabanová gitara II. Ing. Černák 
Anna Obrcianová Priečna flauta II. Bc. Kureková 
Soňa Ňuňuková Husle II. p. uč. Szabó, Dis. art. 
Jakub Babic Gitara IV. Ing. Černák 

Školské súťaže – „Krištáľová lýra“, a súťaž v komornej hre v školskom roku 2010/11 splnili dôležité ciele: 
• Príležitosť všetkým deťom prejaviť svoj talent v zdravej súťaživosti 
• Motivácia verejného vystúpenia 
• Príležitosť pedagógov ukázať svoje pedagogické majstrovstvo  
• Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 
• Žiaci boli odbornou porotou hodnotení v pásmach (zlaté, strieborné, bronzové) v štyroch kategóriách  a odmenení diplomami a vecnými darmi z prostriedkov RZ 

 
 
Interné koncerty a semináre hudobného odboru: 
Vyučujúci so svojimi žiakmi v každej triede hudobného odboru usporiadajú: 

• Interné koncerty žiakov za účasti rodičov 2 krát ročne (november, apríl) 
• Triedne semináre všetkých žiakov 2 krát ročne (január-jún) za účelom rozvíjania komunikačných schopností žiakov o hudbe 

 
Kultúrne aktivity a prezentácia školy na verejnosti v rámci mesta, okresu Poltár a novohradsko-gemerského-malohontského regiónu 
 

P. č. Kultúrna aktivita Dátum Miesto konania 
(región, okres...) 

Účinkujúci súbor , sólo, 
interpréti, komorná 
hra 

Zodpovedný 
odbor, ZUŠ 

Kultúrno-
spoločenský dosah 

Počet osôb 
v publiku 

1. Česko-slovenská show „Talentmánia“ 11.7.2010 SND – Bratislava Sára Pártlová – spev HO, Mgr. 
Vývleková 

Účinkujúci, osobnosti 
ČR, Sr 

500 

2. Lučenský jarmok 27. 8. 2010 Tribúna pred DK 
Lučenec 

Tanečná kapela P. Pribilinec HO, Ing. 
Černák 

Verejnosť okresu LC, 
PT 

700 

3. Gombovecfest – Poltársky jarmok 28. 8. 2010 Tribúna pred DK 
Poltár 

Tanečná kapela P. Pribilinec HO, Ing. 
Černák 

Verejnosť okresu  PT 700 

4. Pocta Ladislavovi Lengovi 8. 10. 2010 MsÚ Poltár ŽĽH Lúčina, sóla, flauta, 
husle, keyboard 

HO Verejnosť okresu PT, 
LC 

60 

5. Celoslovenské rodičovské združenie 12. 10. 2010 Koncertná sála 
ZUŠ 

7 sólových programových čísel HO Hostia z BA 
Verejnosť okresu PT, 
LC 

90 
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6. Slávnostná akadémia ZŠ Školská, Poltár 4. 12. 2010 Dom kultúry Poltár 7 sólových programových čísel HO Učitelia a rodičia, 
žiaci PT, verejnosť 

 250 

7. Improvizačná liga 9. 12. 2010 Dom kultúry 
Lučenec 

Žiaci 4. – 7. ročníka LDO LDO Žiaci, učitelia, 
verejnosť novohrad. 
regiónu 

400 

8. Detské divadelné súbory Novohradu 4. 11. 2010 DK – B. S. 
Timravy Lučenec 

Žiaci 4.- 7. ročníka LDO LDO Žiaci, učitelia, 
verejnosť novohrad. 
regiónu 

400 

9. Deň učiteľov 25. 3. 2011 DK Poltár Komorná hra HO Učitelia okresu 
Poltár, verejná správa 
MsÚ PT 

200 

10.  Deň učiteľov v elokovaných triedach 25.-29. 3. 
2011 

ZŠ Kokava Sólo program. čísla HO Učitelia a žiaci obce 
Kokava 

- 

11. Deň učiteľov v elokovaných triedach 25.-30.3. 
2011 

ZŠ Málinec Sólo program. čísla HO Učitelia a žiaci obce 
Málinec 

- 

12. Deň učiteľov v elokovaných triedach 28.3.2011  Sólo program. čísla HO Učitelia a žiaci obce 
Kalinovo 

- 

13. Deň učiteľov v elokovaných triedach 25.3.2011  Sólo program. čísla HO Učitelia a žiaci obce 
Cinobaňa 

- 

14. Akadémia ZŠ Kokava n./Rim. 19.6.2011 DK Kokava 3 program. hud. čísla HO Rodičia, žiaci, 
učitelia Kokava 

300 

15. Odmeňovanie najúspešnejších žiakov mesta 
Poltár 

23.6.2011 Zasadačka MsÚ 
Poltár 

Komorné trio HO  Žiaci, učitelia, 
školská komisia MsÚ 
Poltár 

75 

16. Kvapka krv – Janského plaketa 23. 6. 2011 Zasadačka MsÚ 
Poltár 

Komorné duo, komorné trio, 
sólo 

HO – II. st. Darcovia krvi mesta 
Poltár, verejná správa 
MsÚ Poltár 

35 

Verejné koncerty  
 

P. č. Kultúrna aktivita Dátum Prezentácia na 
verejnosti (región, 
okres...) 

Účinkujúci súbor , sólo, 
interpréti, komorná 
hra 

Zodpovedný 
odbor, ZUŠ 

Kultúrno-
spoločenský dosah 

Počet osôb 
v publiku 

1. Jesenný koncert pri príležitosti 9. ročníka 
EDRaŠ 

30. 11. 2010 Dom kultúry Poltár Interpretácia, komorná hra 
Integrované vystúpenie 
všetkých odborov, sólo, 
komorná hra, kapely, 
tance, humorné pásma 

HO, VO, TO, 
LDO 

Verejnosť, rodičia, 
žiaci, učitelia, 
zástupcovia verejnej 
správy okresu Poltár 

250 
Bulletin 

2. Vianočný koncert 22. 12. 2010 Koncertná sála ZUŠ Integrované vystúpenie HO, VO, TO, Verejnosť, rodičia, 100 
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odborov, KH, recitácia LDO učitelia a žiaci okresu 
Poltár 

Bulletin 

3. Vianočný koncert 21.12.2010 Dom kultúry Kokava Sóla, štvorručná hra, spev  HO Rodičia a žiaci 
elokovaná tredia 
Kokava 

40 

4. Môj prvý koncert 25. 1. 2011 Koncertná sála ZUŠ Integrované vystúpenie 
odborov, KH, recitácia 

HO, VO, TO, 
LDO 

Verejnosť, rodičia, 
učitelia a žiaci okresu 
Poltár 

120 
Bulletin 

5. Výchovný koncert „Pavúčikové 
dobrodružstvá“ 

22. 3. 2011 Koncertná sála ZUŠ Dramatizácia rozprávky na 
motívy P. Gajdošíka 
„Pavúčikové 
dobrodružstvá“ 

HO, VO, TO, 
LDO 

ZŠ Slobody Poltár 80 
Scenár 
Ponukový 
list 

6. Výchovný koncert „Pavúčikové 
dobrodružstvá“ 

22. 3. 20111 Koncertná sála ZUŠ Dramatizácia rozprávky na 
motívy P. Gajdošíka 
„Pavúčikové 
dobrodružstvá“ 

HO, VO, TO, 
LDO 

MŠ Kanadská, Poltár 
MŠ Sklárska, Poltár 

80  
Scenár 
Ponukový 
list 

7. Výchovný koncert „Pavúčikové 
dobrodružstvá“ 

22. 3. 2011 Koncertná sála ZUŠ Dramatizácia rozprávky na 
motívy P. Gajdošíka 
„Pavúčikové 
dobrodružstvá“ 

HO, VO, TO, 
LDO 

ZŠ Školská, Poltár 55 
Scenár 
Ponukový 
list 

8. Jarný koncert 14. 4. 2011 Dom kultúry Poltár Integrované vystúpenie 
všetkých odborov, sóla, 
KH, súbory, recitácia 

HO, VO, TO, 
LDO 

Verejnosť, rodičia, 
žiaci, učitelia okresu 
Poltár 

200 
Bulletin 

9. Výchovný koncert „Prekvapenia vo výtvarnej 
galérii“ 

26. 5. 2011 Dom kultúry Cinobaňa Integrované vystúpenie 
všetkých odborov 

HO,TO, 
VO, LDO 

ZŠ Cinobaňa 200  
Scenár, 
ponukový 
list 

10. Výchovný koncert „Prekvapenia vo výtvarnej 
galérii 

26.5.2011 Dom kultúry Kokava Integrované vystúpenie 
všetkých odborov 

HO,TO, 
VO, LDO 

ZŠ Kokava 350  
Scenár 
ponukový 
list 

11. Výchovný koncert „Prekvapenia vo výtvarnej 
galérii“ 

1. 6. 2011 Dom kultúry Kalinovo Integrované vystúpenie 
všetkých odborov 

HO,TO, 
VO, LDO 

ZŠ Kalinovo 250  
Scenár, 
ponukový 
list 

12. Výchovný koncert „Prekvapenia vo výtvarnej 
galérii“ 

17. 6. 2011 Dom kultúry Poltár Integrované vystúpenie 
všetkých odborov 

HO,TO, 
VO, LDO 

ZŠ Poltár, Slobody 300  
Scenár, 
ponukový 
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list 
13. Výchovný koncert „Prekvapenia vo výtvarnej 

galérii“ 
17. 6. 2011 Dom kultúry Poltár Integrované vystúpenie 

všetkých odborov 
HO,TO, 
VO, LDO 

ZŠ Školská 
a Gymnázium Poltár 

170 
Scenár, 
ponukový 
list 

14. Koncert víťazov „Talentík múz 2011“ 8. 6. 2011 Koncertná sála ZUŠ Sóla – spev, recitácia HO, LDO – 
MŠ, ZŠ 

MŠ, ZŠ okresu Poltár 85 
Propozície 
súťaže 

15. Absolventský koncert 3. 6. 2011 Koncertná sála ZUŠ Koncertné sóla, tance HO, TO Verejnosť, rodičia, 
okresu Poltár 

85 
Bulletin 
Pozvánka 

16. Záverečný koncert 22. 6. 2011 Dom kultúry Poltár Integrované vystúpenie 
všetkých odborov, sóla 
súbory, KH, tance 

HO, VO, TO, 
LDO 

Verejnosť, rodičia, 
okresu Poltár 

250 
bulletin 

        
 
1 j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

V tomto školskom roku nebola škola zapojená do žiadnych projektov z dôvodu diskriminácie ZUŠ zapojenia sa do projektov – operačný program Vzdelávanie, projekty 
cez eurofondy a všetkých projektov, ktoré sú určené len pre školy s prenesenými kompetenciami. 

1 k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 
• V školskom roku 2010/11 nebola vykonaná Štátna školská inšpekcia. 

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

Odbor Miestnosť, učebne počet 
učební 

Technicko-materiálne vybavenie Poznámka 

Individuálne vyučovanie 
 

7 Vyhovujú požiadavkám individuálne vyuč. výuky nástrojov, dokúpené boli 
5 klavírnych stoličiek, klarinet, husle a puzdro 
3 pianína, 5 keyboardov, Clavinova, kontrabas, saxofóny, 2 CD prehrávače, 
metronómy, notové stojany 
Učebne sú vybavené starším nábytkom, skrine, konferenčné stolíky, kreslá, 
vešiaky, 2 nové skrine na archív 

Časť nábytkov i nástrojov je 
majetkom RZ, chýba nástrojové 
vybavenie: flauta, koncertné 
krídlo, trojmanuálový organ s 
pedálnicou 

Hudobný – 3. poschodie 

Učebňa bicích nástrojov 
a gitary 
 

1 
1 

Učebňa je vybavená zostavou bicích nástrojov činely 4 ks a ozvučovacou 
technikou, keyboard Rolland, set mikrofónov pre biciu súpravu, dva 
divadelné mikrofóny AKG, basové kombo Ampeg, 2 ks monitory Yamaha, 2 
ks elektroakustické gitary, ESTEVE + puzdrá, 1 spevácky mikrofón 
SHURE, 2 ks multikáble, 1 mixpult 2O kanálový Behringer, koberec, skriňa 
s nadstavcom, bass drum pedál, HI-HAT stojan, šibenicové mikrofónové 

Učebňa je akusticky odhlučnená  
a svojpomocne vymaľovaná  
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stojany, bezdrôtový mikrofón Koenig Meier 

    
Hudobná náuka 
 
 
 
 
 

1 učebňa vyhovuje požiadavkám skupinového vyučovania, je vybavená učeb. 
pomôckami (CD, TV, video), tabuľa, ozvuč.technika, detské nástroje, 
pianíno, keyboard Yamaha, bol zavedený internet, PC zostava a PC stolík, 
lavice boli výtvarne obohatené o notové osnovy v husľovom a basovom 
kľúči k zefektívneniu vyučovania HN v prípravných ročníkoch (čítanie nôt), 
notačný program SIBELIUS 6, M audio keystation 61 es- midi klávesnica 
k notačnému programu, DVD rekordér, multifunkčné zariadenie Samsung, 
detské hudobné nástroje a zvonkohry chromatické, bongá, flipchart, 
mikrosystém LG – domáce kino 

Využíva sa i na interné koncerty 
Triedne RZ, schôdze PK, MZ 
Záverečné skúšky, súťaže, 
festivaly, prehliadky, pracovné 
porady a školenia BOZP 

Zborovňa 1 priestorovo je malá, nevyhovuje požiadavkám ZUŠ, vybavená PC zostavou 
s internetom, nástenkami, lavicami a stoličkami, LCD monitor 

Skriňová zostava je  majetkom 
RZ 

riaditeľňa 
 

1 vyhovuje účelom, vybavená kancelárskym nábytkom, 
kanc. Technika, PC, kopírka, skartovací stroj, farebná laserová tlačiareň, 
minisystém s CD, externý HDD 

slúži ako riaditeľňa 
I ako ekonomický úsek 
odbornej referentky 

kancelária 1 vyhovuje účelu 
je vybavená kanc. nábytkom, PC zostavou (VUCBB), kopírkou, viazací 
stroj, registračky, policová skriňa na zakladače, jednodverová skriňa, 
monitor, sofvér WinIBEU, WinPam, USB kľúče 

Časť majetku je majetkom RZ 
Slúžia ako kanc. zástupcu 
 

Výtvarný – 3. poschodie Učebňa 1 Priestorovo  vyhovujúca , presvetlená 
Vybavená novším nábytkom (stoly získané prevodom ZSŠS –PT) PC 
zostavou, internetom, novými učeb. pomôckami VO: orezávačka, digitálne 
fotoaparáty, kamera, grafický lis a inými učebnými pomôckami, externý 
HDD, grafická doska, fotoaparát Sony Alfa –dig. Zrkadlovka, čítačka kariet, 
záložný zdroj na PC, výkonný počítač, airbrush kompresor, pneumatická 
striekacia pištoľ Aircraft ES 

V učebni nie je vodovod ani 
umývadlá  
Súčasťou sú police, slúžia ako 
sklad Nie je možné zaviesť 380 
voltov prúd, 

Chodby a sociálne 
zariadenia 

Bunkové priestory  
Bunkový priestor pre 
riaditeľnou slúži ako 
prijímacia miestnosť pre 
rodičov 

4 Vybavené taburetkami , chodbové bunky vybavené lavicami a stoličkami, 
kreslami, konferenčnými stolíkmi, nástenkami, tablami, fotogalériou 

Bunkové priestory slúžia pre 
rodičov a žiakov na oddych, 
prestávky, sprchy sú využívané 
ako skladové priestory. 
Prijímacia miestnosť pre 
rodičov je vybavená nábytkom, 
chladničkou, mikrovlnkou 

Literárno-dramatický  
1. poschodie 

Učebňa 1 vyhovujúca,  v priestoroch vybavená dostačujúcim nábytkom (čalúnené 
stoličky, lavice, katedra) 
Učebné pomôcky: paraván, rekvizity,  2 CD prehrávače, koberec, pianíno, 
knihovnička, zrkadlo, plyšové hračky, knižnica bola obohatená novou 

Učebňa bola vynovená 
plávajúcou podlahou 
a kobercom. 
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detskou literatúrou, nemý sluha, multifunkčný domček, detské hudobné 
nástroje 

Učebňa chrámovej 
a cirkevnej hudby 
1. poschodie 

Učebňa 1 Učebňa je vybavená: pianíno, katedra, knihovnička, nábytok, 20 nových 
čalúnených stoličiek, zrkadlo, dve policové skrine, dve klavírne stoličky, 
hifiveža s reproduktormi 

Učebňa bola vynovená 
plávajúcou podlahou, slúži i ako 
miestnosť na triedne koncerty, 
súťaže, semináre... 

1. poschodie Šatňa 1 Vyhovujúca – vybavená lavičkami, stoličkami, vešiakmi nainštalované boli 
i nástenné vešiaky 

Súčasťou je sprcha i WC 

Koncertná sála – 1. 
poschodie 
 

Alternatívne využívaná 
ako učebňa tanečného 
odboru 

1 Priestorovo novozrekonštruovaná, plastové okná, balkóny, nové svietidlá, 
pianíno, stoličky čalúnené, reflektory, 2 ks reproboxy JBL, LCD televízor 
Panasonic s držiakom, DVD rekordér Panasonic, lavičky, veľkoplošné 
zrkadlá,  

Využívaná všetkými odbormi, 
celoškolské RZ, semináre, 
súťaže, koncerty  

Šatňa a prípravovňa pred 
koncertnou sálou 

 2 Vybavené lavičkami, nástennými vešiakmi, zrkadlom,  Novozrekonštruované i sociálne 
zariadenia, WC, sprcha 

Elokovaná trieda Málinec 
89 

Budova knižnice a klubu 
dôchodcov – 2 triedy 

1 trieda HO, 
1 trieda VO 

Vyhovujúca, vybavená učebnými pomôckami, keyboard, detské 
hud.nástroje, CD prehrávač, klavírna stolička 

pianíno – majetok OÚ Málinec 
 

Elokovaná trieda Kokava 
n./Rim., Štúrova 70  - VO 
Nám. 1. mája 159/10 - HO 

Kultúrny dom – 2 triedy 
HO 
Trieda VO v ZŠ 

3 Vyhovujúca, požiadavkám, vybavená uč. pomôckami, keyboard, CD 
prehrávač, detské hudobné nástroje, zabezpečená nábytkom (lavice, stoličky 
po ZŠ), klavírna stolička, dve chromatické zvonkohry, konvektor 
Výtvarné pomôcky 

1 pianíno  – majetok ZŠ, 1 
pianíno majetok ZUŠ  
 

Elokovaná trieda Kalinovo, 
SNP 158/20 

ZŠ  Kalinovo – triedy 
HO, trieda VO 

3 Vyhovujúca požiadavkám, triedy ZŠ 
Vybavená učeb. pomôckami – detské hud. nástroje, keyboard, klasický 
nábytok kolektívnej triedy ZŠ, CD prehrávač, stolička, metronóm, pedál, 
pianíno, klavírne stoličky, chromatická zvonkohra, akordeón 

pianíno – majetok ZŠ 
pianíno – majetok ZUŠ 
 

Elokovaná trieda Cinobaňa 
60 

ZŠ – 1 trieda HO 
      

ZŠ 
Cinobaňa 

Vyhovujúca požiadavkám, vybavená učeb. pomôckami, detské hudob. 
nástroje, keyboard, CD prehrávač, trieda ZŠ, klavírna stolička, chromatická 
zvonkohra 

pianíno – majetok ZŠ,  
 

Elokovaná trieda Ožďany, 
Hlavná 66 

ZŠ – HO, TO ZŠ Ožďany Klasická trieda, malá telocvičňa  vybavená vežou Philips, CD, USB kľúč  

 
 
Poznámka č. 1:  ZUŠ je potrebné vybaviť koncertným krídlom a trojmanuálovým organom s pedálnicou – z kapitálových výdavkov. 

    

    

    

    



19 

 
1m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
Základná umelecká škola mala v roku 2010  347 žiakov so stavom k 15. 9. 2010 v štyroch umelecko-vzdelávacích odboroch. (II. polrok - viď bode 1b). 
Z toho  

• hudobný odbor: 189 žiakov 
• tanečný odbor: 50 žiakov 
• výtvarný odbor: 88 žiakov 
• literárno-dramatický odbor 20 žiakov 

 
 
 

 
Finančné prostriedky 
z daňových príjmov 

Príspevky na čiastočnú 
úhradu nákladov 
spojených so štúdiom 
(nedaňové príjmy) 

Kapitálové výdavky/ 
Vzdelávacie poukazy 

Finančné prostriedky získané od rodičov, resp. iných FO, PO  
 
 
 

 

Iné finančné 
prostriedky 
získané podľa 
osobitných 
predpisov 

172.528.- € 
 

     17.502.- € 
 

0.-  0.- 

Čerpanie podľa odvetvia: 
Tarifné platy   100.731,35   €    
Odvody       40.916,22   € 
Cestovné náhrady                      313,64   € 
Energie (elektrina, plyn)      5006,55    € 
Vodné, stočné                                      3.347,49   € 
Poštové a telekomunikačné služby      1.455,73   € 
Komunikačná infraštruktúra (internet)   422,20   € 
Nákup interiér. vybavenia                       773.-     € 
Nákup výpočtovej techniky                  1.957.-    € 
Nákup prevádzkových strojov,  
prístrojov                                   2.091.-    € 
Nákup všeobecného materiálu       2.027,54 € 
Nákup kníh, časopisov, zbierok, novín, 
učebných pomôcok                                1.317,07 € 
Nákup – softvér                                         942,90 € 
Preprava hudobného nástroja                    130.-    € 
Údržba VÝT             305.-    €    
Oprava hudobných nástrojov,ladenie        528.-    € 
Údržba priestorov                                        29,01 €    

Vzdelávacie poukazy 
ZUŠ nevyužíva, pretože 
slúžia krúžkovú 
činnosť.  
Pedagógom ZUŠ 
presahujú úväzky – 
nadčasy aj 3-4 hodiny, 
preto ani nemáme 
pedagóga, ktorý by 
viedol krúžkovú 
činnosť, a ďalšie 
prijímanie si nemôžme 
dovoliť z finančných 
dôvodov. 
 
 

Rodičovský príspevok sa platí vo výške 10.- € ročne na rodinu 
(schválené celoškolským RZ v októbri prísluš. roka).  
Rodičovský príspevok sú poverení vyzbierať triedni učitelia, 
ktorí sumárne odovzdajú za svojich žiakov vyzbierané finančné 
prostriedky spolu s kópiou príjmových dokladov hospodárke 
rodičovského združenia. Hospodárka RZ odvádza tieto finančné 
prostriedky na účet RZ. RZ podľa plánovaného rozpočtu  pre 
všetky odbory z uvedených finančných prostriedkov hradia 
občerstvenia pre žiakov, ktorí reprezentujú školu na koncertoch 
a súťažiach, cestovné, účastnícke poplatky a náklady spojené so 
súťažami (PMU, PMT, PMD...), náklady na absolventské 
skúšky a záverečný absolventský koncert, RZ prispievajú aj na 
kancelársky papier na kopírovanie nôt pre žiakov 2x rčne po 
20.- €,  
V roku 2010 získalo RZ pri ZUŠ z 2 % daní čiastku 697,55 € 
(za rok 2009), ktorá bola použitá na základe vypracovaného 
projektu na nákup: 
 Stôl na kolieskach 98,77 € - VO, bezpečnostný kufor 140.- € - 
všetky odbory, hudobné súpravy DHN 134,43 – pre HO, LDO, 
veľkoplošné zarámované zrkadlá – 4 ks – 136.- € - HO, 

Iné finančné 
prostriedky ZUŠ 
nemá.  
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Nájom priestorov                                           1.-   € 
Nájom poštového priečinku                         36.-   € 
Školenia, kurzy, porady                               22.-   €      
Služby – web stránka školy                         60,78 € 
Všeobecné služby (ÚS)          2.499.-   € 
Poplatky za vedenie účtov               94,68 € 
Stravovanie zamestnancov         4.143,92 € 
Poistenie majetku                                        121.-   € 
Prídel do SF            1.233,26 € 
Odmeny – mimo prac. pomeru                   280.-    € 
Preddavky                                                      31.-   € 
Za služby zdrav. zariadeniam             154,02 € 
Členské príspevky EMU Slovakia                   50,00 € 
Odchodné                                                      1.262.-   € 
Nemocenské dávky zamestnancom                 164,72 € 
 
Skutočné čerpanie rozpočtu bolo podľa plánovaného 
rozpočtu.  

 

teplovzdušná pištoľ 101,18 € - VO, skladací domček 33.- € - 
LDO, plastové odkladače na výkresy 38,90 € - VO, vešiak – 
nemý sluha /rekvizita/ - 22,90 € - LDO. 
 
Príjmy RZ predstavujú 4.517,76 €, z toho príspevky od rodičov 
2.240.- €, príspevky od sponzorov 1.005.- €, príspevky 
z koncertov 442,42 € a príspevok z 2 % daní 697,55 €. Výdavky 
predstavujú 2.922,33 €. Prostriedky sa využívajú hlavne na 
občerstvenia žiakov pri vystúpeniach, účastnícke poplatky na 
rôzne okresné, regionálne, celoslovenské súťaže, učebné 
pomôcky...  
Stav hotovosti v pokladni je 11,31 €. 
Stav finančných prostriedkov na BÚ je 3.752.21 €. 

 
 
Pre rok 2010 bol pre ZUŠ v Poltári schválený a upravený rozpočet (daňové príjmy, vlastné príjmy vo výške 190.030.- € 
Príspevok žiaka na úhradu nákladov spojených so štúdiom (školné)je určený na základe zák. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zák. 248/2008 
Z. z. (školský zákon). Je odvádzaný na  príjmový účet ZUŠ. Rodičia žiakov uvedený príspevok uhrádzajú šekom resp. z osobných účtov bezhotovostným prevodom.  
V roku 2010/11 bolo školné nasledovné: 
 
Školský rok 2010/11 Individuálne a  

ŠPD bez príjmu 
Skupinové a  
ŠPD bez príjmu 
 

Individuálne  
ŠPD s príjmom 

Skupinové ŠPD 
 s príjmom 
 

Individuálne pre 
sociálne odkázaných 
znížené na 

Skupinové pre sociálne 
odkázaných znížené na 
 

Suma 6.- €/mesačne 4.- €/mesačne 15.- €/mesačne 14.- €/mesačne 2.- €/mesačne 1.- €/mesačne 

O znížené školné môže požiadať rodina dieťaťa, ktorá je v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže príslušnými dokladmi, na základe ktorých je možné rozhodnúť o znížení 
príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdiom. O znížení príspevku sa vydáva rozhodnutie.  
 
Iné príjmy ZUŠ nemá, nakoľko sme rozpočtovou organizáciou. 
Hodnota drobného hmotného i nehmotného majetku je 31. 12. 2010 nasledovná: 
750               Najaté DHM    10.684,85 € 
750 1 1                DHM v používaní   10.977,71 € 
750 1 1 101         DHM nábytok, vnútorné zariadenie                 7.937,34 € 
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750 1 1 103         DHM hudobné nástroje   12.176,34 €     
750 1 1 108         DHM ostatné    10.642,80 €            
750 1 1 19           DHM učebné pomôcky                                    9.518,27 € 
970 1 2                Nehmotný majetok     1.253,77 € 
Spolu:                                                                                        63.191,08 € 
Inventár trieda 7        6.121,29 € 
Prístroje a technika – trieda 5                                              4.481,41 € 
Nehnuteľný majetok škola nevlastní. 
 
1 n) Koncepčný zámer a ciele na príslušný školský rok , vyhodnotenie a ich plnenie 
Koncepčným zámerom ZUŠ v Poltári v školskom roku 2010/11 je komplexné riadenie kvality školy, dostať školu do pohybu dosiahnúť, aby z vlastnej iniciatívy sa 
dosiahlo: zlepšenie práce školy, zvýšenie konkurencieschopnosti, získanie dobrej povesti, image školy, medializácia, web, vytvoriť školu, do ktorej budú chodiť žiaci 
i učitelia radi, spokojnosť vonkajších a vnútorných zákazníkov – rodičov, žiakov, verejnosť školy a rozvíjanie kompetencií žiakov i učiteľov v inteciách ŠkVP. 

 
CIELE 

Strategické ciele (spĺňajú kritériá SMART) 

1. V školskom roku 2010/11 organizačne vytvoriť podmienky a zrealizovať kompletný plynulý prechod pod nového zriaďovateľa od 1. 9. 2010. 

Vyhodnotenie: Plynulý prechod ZUŠ pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Poltár z BBSK od 1. 9. 2010. ZUŠ a jej nový zriaďovateľ MsÚ Poltár zabezpečili po 

stránke legislatívnej (zriaďovateľská listina, prechod na nové ekonomické softvéry kompatibilné s mestom a daňovým úradom, registratúrny poriadok a plán, 

kompletná školská dokumentácia – poriadky, nové dohody s SOŠ, uzávierky, nahlásenie zmien do poisťovní a banky, pracovné stretnutia poradných orgánov – Rada 

školy, mestskej rady, zástupcov BBSK, dofinancovanie ZUŠ BBSK do 31. 12. 2010). 

2. V školskom roku 2010/11 vytvoriť pracovné zošity pre žiakov hudobnej náuky PŠ, I. , II. III. ročník zohľadňujúc efektivitu VP a hravú formu výuky, 

inovatívne metódy a motiváciu o predmet HN. 

Vyhodnotenie: Z dôvodu nedostatku učebníc a absencie pracovných zošitov pre ZUŠ vyučujúca HN pripravila pracovné zošity pre PŠ, 1.-3. ročník, ktoré využívali 

žiaci Poltára a elokovaných tried, čím sa zabezpečila hravá forma a inovatívne metódy pre predmet HN. 

3. V školskom roku 2010/11 vytvoriť školské vzdelávacie programy pre 3. ročník v jednotlivých predmetoch HO, TO, LDO, VO s uplatnením inovačných 

metód a foriem práce, iných organizačných foriem vyučovania, tvoriaceho školského vzdelávacieho programu ZUŠ v Poltári – otvoreného dokumentu 

školu.  

Vyhodnotenie: Vzdelávacie programy pre 3. ročník ŠkVP boli odborne preberané na regionálnom metodickom dni v Lučenci 28. 10. 2010 a zrealizované v písomnej 

podobe zohľadňujúc podmienky ZUŠ Poltár vo všetkých odboroch.  
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4. V školskom roku 2010/11 zrealizovať v grafickej podobe zborník „Zuška do uška“ ako tvorivý produkt žiakov a učiteľov v HO (elementárna kompozícia), 

LDO (tvorba textov), VO maľba, kresba a vydať ho tlačou v hrebeňovej forme. 

Vyhodnotenie: Zborník ZUŠka do uška bol vydaný vo farebnej grafickej podobe na ZUŠ v Poltári v troch exeplároch. 

5. V školskom roku 2010/11 byť organizátorom trojregionálnej prehliadky Pódium mladých umelcov 2011 v komornej hre a zúčastniť sa PMU 2011 

v tanečnom odbore (Hnúšťa) a literárno-dramatickom odbore (Rimavská Sobota). 

Vyhodnotenie: PMU 2011 v komornej hre za účasti ZUŠ regiónov Gemer – Malohont – Novohrad sa uskutočnil 8. 4. 2011 v Poltári, kde v piatich kategóriách 

súťažilo 25 komorných telies - 66 žiakov a študentov. Súťaž mala veľmi dobrú úroveň a prispela k motivácii žiakov v hre komorných zoskupení rôznych nástrojov. 

PMU 2011 v tanečnom odbore sa zúčastnili 3 tanečné choreografie a z toho dve  s postupom na Krajskú súťažnú prehliadku v Žiari nad Hronom, kde získali 1. a 3. 

miesto s postupom na celoslovenskú súťažnú prehliadku v Senci. PMU 2011 – LDO sa zúčastnil súbor SMS-ky v Rimavskej Sobote s hrou Bájky o líške. 

6. V školskom roku 2010/11 zorganizovať VII. ročník Talentík múz 2011 – okresnej tvorivej súťažnej prehliadky pre žiakov MŠ a I. stupeň ZŠ (s cieľom 

vyhľadávania talentovaných detí, potenciálnych žiakov ZUŠ v Poltári), školskej prehliadky Krištáľová lýra 2011, a regionálnej prehliadky LDO 

Rozprávková skrinka.  

Vyhodnotenie: V školskom roku 2010//11 bol splnený cieľ tvorivej prehliadky VII. ročníka Talentíka múz 2011 – 8. júna 2011, kde sa zúčastnilo 141 detí MŠ a ZŠ 

okresu Poltár, ktoré boli odmenené cenami a diplomami, i cenou primátora mesta Poltár (viď vyhodnotenie – web stránka školy). Školská súťažná prehliadka 

Krištáľová lýra 2011 sa uskutočnila 29. 6. 2011, ktorej sa zúčastnilo v štyroch kategóriách 64 žiakov s cieľom podchytiť všetkých žiakov ZUŠ v umeleckom 

súťažení. Regionálnej súťažnej prehliadky Rozprávková skrinka sa zúčastnil dňa 30. marca 2011 DDS „Vrabčiaci“ s hrou „Pavúčikové dobrodružstvá“ a DDS 

„SMS-ky“ s bájkou o „Líške“.  

7. V školskom roku 2010/2011 vytvárať podmienky pre nekvalifikovaných učiteľov, aby začali štúdium externé na Konzervatóriách, vysokých školách pre 

získanie požadovanej kvalifikácie svojho odboru podľa zákona 317/2009  Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zapojiť 

učiteľov do akreditovaného vzdelávania podľa plánu kontinuálneho vzdelávania na MPC v Banskej Bystrici pre ostatných pedagogických zamestnancov 

formou neformálneho a informálneho vzdelávania.  

Vyhodnotenie:  V školskom roku 2010/11 navštevovali kontinuálne vzdelávanie (špecifické) na MPC v BB dvaja učitelia. ZUŠ i naďalej vytvára podmienky pre 

ďalšie štúdium na Konzervatóriách a VŠ umeleckého zamerania. 

8. V školskom roku 2010/11 zorganizovať celoškolský zájazd „Cesta za umením II“ pre žiakov HO, VO, LDO, TO, rodičov a učiteľov.  

Vyhodnotenie: Celoškolský zájazd Cesta za umením II sa uskutočnil 3. mája 2011, kde žiaci, rodičia i učitelia všetkých odborov navštívili operu Krútňava a výtvarnú 

galériu a múzeum SNP v Banskej Bystrici. 
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9. V školskom roku 2010/11 zabezpečiť dve učebne pre individuálnu výuku (akordeónová trieda, trieda dychových nástrojov a vybaviť ich školským 

nábytkom). 

Vyhodnotenie: V júli 2011 po rokovaniach ZUŠ, zriaďovateľa a SOŠ Poltár sme vytvorili podmienky pre zriadenie dvoch individuálnych tried v hudobnom odbore, 

ktoré boli vymaľované a zariadené školským nábytkom a hudobnými nástrojmi. 

 
Špecifické ciele, úlohy: 

A – Personálna oblasť 

Cieľ č. 1  

V školskom roku 2010/2011 zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov 

kontinuálneho vzdelávania na MPC v Banskej Bystrici a pokračovať v informálnom a neformálnom vzdelávaní, MZ.  

Vyhodnotenie: Ďalšie vzdelávanie v školskom roku 2010/11  prebehlo podľa plánu MZ, kontinuálneho plánu i formálnom, neformálnom vzdelávaní, viď bod 1 h) 

 

B Výchovno-vzdelávacia oblasť   

Cieľ č. 1   

V školskom roku 2010/11 kurikulárnou transformáciou – zmenou obsahu a foriem umeleckej edukácie obohatiť učebné osnovy do 30 % v každej individuálnej 

triede hudobného odboru,  20 % úpravy učebných plánov, v ostatných odboroch (TO, LDO, VO) vytvorením školských vzdelávacích programov pre 1. , 2.  a 3. 

ročník ISCED 1B. 

Vyhodnotenie: Umelecká rada ZUŠ prerokovala a schválila obohatenie ŠkVP, úpravy učebných plánov podľa regionálnych podmienok ZUŠ. Cieľ sa plní priebežne v každom 

roku.   

Cieľ č. 2  

V školskom roku 2010/11 usporiadať verejné umelecké produkcie – integrované koncerty v spolupráci všetkých odborov: Jesenný koncert, Vianočný koncert, Môj 

prvý koncert, Jarný koncert, Absolventský koncert, Záverečný koncert, výchovné koncerty pre žiakov MŠ a ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň a SŠ 

Vyhodnotenie: Všetky naplánované koncerty sa uskutočnili v priebehu školského roka, boli propagované plagátmi, bulletinmi a oznamom na školskej a mestskej web stránke 

– viď bod 1 i) (údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti). 
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V hudobnom odbore: 

Špecifický cieľ č. 1 
 
V školskom roku 2010/11 rozpracovať obsahovú problematiku HN v I. II. III. ročníku a dotvoriť ju do pracovných zošitov formou hádaniek, krížoviek, 
aplikačných úloh, omaľovánok, vhodných ilustrácií... 
Vyhodnotenie: Pracovné zošity boli vytvorené a rozmnožené pre všetkých žiakov 1. – 3. ročníka HN. 
Špecifický cieľ č. 2 
 
V školskom roku 2010/11 vytvoriť nové propozície zahrňujúc princíp objavnosti, aktuálnosti a príťažlivosti pre okresné a školské umelecké súťaže: Talentík múz 
2011, Krištáľová lýra 2011 s cieľom motivácie a vyhľadávania talentovaných detí a účasti na regionálnej súťaži Pódium mladých umelcov 2011.  
Vyhodnotenie: Regionálne, okresné i školské súťaže sa uskutočnili v priebehu roku, ich vyhodnotenie viď bod 1 i). 

 

VÝTVARNÝ ODBOR 

Špecifický cieľ č. 1: 

V školskom roku 2010/11 vybaviť triedu VO novou modernou didaktickou technológiou a učebnými pomôckami (teplovzdušná pištoľ, PK k tabulátoru, airbrush 

set, pre inovačné rozširujúce techniky 

Vyhodnotenie: Didaktické a učebné pomôcky boli zakúpené pre VO, viď bod 1 l) a používané za účelom rozšírenia inovačných moderných výtvarných techník. 

Špecifický cieľ č. 2:  

V školskom roku 2010/11 zaviesť vo VVP nové metódy a formy práce,  termomodulácia a airbrush, outdoorgalery 

Vyhodnotenie: Nové metódy VVP s využitím nových techník boli uskutočnené počas celého roka, ktorých prezentácia sa uskutočnila na verejných a školských výtvarných 

výstavách ZUŠ (viď bod 1 i) 

Špecifický cieľ č. 3: 

V školskom roku 2010/11 zúčastniť sa regionálnych a celoslovenských výtvarných súťaží (Maľovaná ZUŠ B. Bystrica, Fotoškola B. Bystrica, Envirofilm Banská 
Bystrica, Pre . maľuj . čerta. nastene. – Nitrianska lutna 2011, tvoriace deti Pueri Fabri 2011  - Štúrovo... 
Vyhodnotenie: Žiaci výtvarného odboru sa zúčastnili okresných i celoslovenských súťaží – vyhodnotenie – viď bod 1 i).  
Špecifický cieľ č. 4: 
V školskom roku 2010/11 zaktualizovať a dopĺňať webovú stránku ZUŠ v spolupráci so žiakmi II. stupňa  
Vyhodnotenie: Webová stránka ZUŠ je pravidelne aktualizovaná, doplnená bola záložka Zmluvy,objednávky, faktúry (podľa zákona), kapela Junior s band, charakteristika 
odborov a história školy, fotodokumentácia školy v galérii, aktuálne tlačivá a propozície súťaží, projekt ZUŠ-ka do uška a možnosť prehliadky videá z koncertov. 
 
 
 



25 

Špecifický cieľ č. 5:  
V školskom roku 2010/11 inovovať obsah a formy verejnej prezentácie výtvarných prác žiakov VO na verejnom priestranstve školy, so súťažným charakterom 
a verejným anketovým hlasovaním. 
Vyhodnotenie: Školská verejná prezentácia prác sa uskutočnila samostatnými výstavami v ZUŠ i v DK v Poltári. Školská nástenka je delená na prezentáciu prác digitálnej, 
umeleckej fotografie, kresba, maľba a dekoračné činnosti. 
Špecifický cieľ č. 6: 
V školskom roku 2010/11 v spolupráci s kultúrnou komisiou mesta Poltár navrhnúť polyfunkčné výstavné panely pre inštaláciu výstav ZUŠ, mesta... a zrealizovať 
ich výrobu. 
Vyhodnotenie: ZUŠ poskytla návrh na vytvorenie polyfunkčných výstavných panelov z drevenej konštrukcie a korku s materiálnym i finančným plánom ich realizácie. 
Panely boli zhotovené technickými službami mesta s využitím pre mesto Poltár a školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár. Zhotovených bolo 5 obojstranných 
panelov.  
Špecifický cieľ č. 7: 
V školskom roku 2010/11 nájsť plochu (stenu) v blízkosti ZUŠ na umeleckú prezentáciu OUTDOOR PAINTING  
Vyhodnotenie: Výtvarný odbor navrhol možnosti plochy na umeleckú prezentáciu Outdoor painting, ktorú potrebné prediskutovať s mestom Poltár.  

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 

Špecifický cieľ č. 1: 

V školskom roku 2010/11 zúčastniť sa regionálnej prehliadky Rozprávková skrinka 2011 a Pódia mladých dramatikov v rámci PMU 2011 

Vyhodnotenie: viď bod 1 i). 

Špecifický cieľ č. 2:  

V školskom roku 2010/11 vytvoriť scenáre mladších i starších žiakov LDO pre tvorbu výchovných koncertov 

Vyhodnotenie: Scenáre pre výchovné koncerty boli vypracované učiteľom LDO, s použitím odbornej rozprávkovej i dramatickej literatúry, vhodné pre vekové kategórie 

detských divadelných súborov ZUŠ „Vrabčiaci“ a „SMS-ky“. 

TANEČNÝ ODBOR 

Špecifický cieľ č. 1: 

V školskom roku 2010/11 zúčastniť sa nadregionálnej  tanečnej prehliadky Pódium mladých tanečníkov (Hnúšťa). 

Vyhodnotenie: viď bod 1 i). 

Špecifický cieľ č. 2: 

V školskom roku 2010/11 zúčastniť sa tvorivej dielne tanečných odborov 14 ZUŠ v Rimavskej Sobote „Džezový tanec na hodinách ZUŠ“, kombinácia improvizácie 

v súčasnom modernom tanci  
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Vyhodnotenie: ZUŠ v rámci regionálneho metodického združenia uskutočnilo ďalšie vzdelávanie nových techník tanca 10. 3. 2011, ktorého sa zúčastnili traja žiaci ZUŠ a ich 

pedagóg. 

Špecifický cieľ č. 3: 

V školskom roku 2010/11 zúčastniť sa všetkých verejných koncertov školy  

Vyhodnotenie: Tanečný odbor pripravuje rôzne choreografie tancov – hip-hop, scénický tanec, džezový tanec, voľné improvizácie, s ktorými sa zúčastnili všetkých verejných 

koncertov školy. 

 
C – MATERIÁLNO-TECHNICKÁ OBLASŤ 

Špecifický cieľ č. 1: 

V školskom roku 2010/11 získať nové priestory pre individuálnu výuku dvoch tried a vybaviť školským nábytkom  

Vyhodnotenie: Získané priestory boli vybavené nábytkom, stolíkmi, hudobnými nástrojmi (keyboard, pianíno), koberce, kreslá.  

Špecifický cieľ č. 2: 

V školskom roku 2010/11 zakúpiť kvalitné mikrofóny, šibenicové stojany, bezpečnostný kufor na mixpult, detské hudobné nástroje, chromatické zvonkohry, 

tamburíny, bubienky, veľkoplošné rámované zrkadlá, klarinet, notové stojany, klavírnu lavicu, policové skrine, stoličky do koncertnej sály, lavicu, vešiaky, 

multifunkčné zariadenie a tlačiareň, hifiveža s USB vstupom, DVD rekordér 

Vyhodnotenie: Materiálne zabezpečenie bolo uskutočnené v plnej miere – viď bod 1 l) údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy. 

Špecifický cieľ č. 3: 

V školskom roku 2010/11 zabezpečiť v koncertnej sále LCD televízor s držiakom a DVD prehrávač 

Vyhodnotenie: televízor LCD, DVD prehrávač sú inštalované v koncertnej sále s využitím pre všetky odbory. 

Špecifický cieľ č. 4:  

V školskom roku 2010/11 zakúpiť softvéry pre účtovníctvo a mzdy WINIBEU, WINPAM 

 Vyhodnotenie: Nové softvéry boli zakúpené na ekonomické účely spracovania miezd a účtovných dokladov v septembri 2010. 

Špecifický cieľ č. 5: 

V školskom roku 2010/11 vymaľovať III. poschodie individuálne triedy a chodbové priestory, zrealizovať úpravu VO skladu, zavedením vody do triedy VO - 

výmenou tried HN a VO 1 (podľa finančných možností) 
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Vyhodnotenie: ZUŠ v júli 2011 vykonala opravu, maľovanie všetkých individuálnych i kolektívnych tried, chodbových a bunkových priestorov, vytvorilo vhodné podmienky 

pre VO triedu zavedením vodovodu (2 umývadlá) i skladové priestory VO. Trieda bola vybavená novými policami, magnetickou tabuľou a sušiakmi na výkresy.  

 

D – OBLASŤ HOSPODÁRENIA ŠKOLY, DODRŽIAVANIE PRACOVNO-PRÁVNYCH PREDPISOV A BOZP 
 
Cieľ č. 1 
V školskom roku 2010/11 zrealizovať preškolenie nových zamestnancov BOZP a PO v zmysle platnej legislatívy 
Vyhodnotenie: Preškolenie bolo vykonané v zmysle platnej legislatívy. 
 
Cieľ č. 2 
Z dôvodu prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti z BBSK na mesto Poltár zabezpečiť kompexný a plynulý prechod v oblasti ekonomiky, účtovníctva, poisťovní 
a banky 
Vyhodnotenie: Komplexný a plynutý prechod bol zabezpečený a splnený na 100 %.  
Cieľ č. 3 
V školskom roku 2010/11 zabezpečiť pracovníčku pre spracovanie podkladov účtovníctva a miezd v ZUŠ Poltár. 
Vyhodnotenie: ZUŠ prebralo kompletnú dokumentáciu hospodárenia z ÚS v Lučenci – BBSK, ktorú zabezpečovali 2 pracovníčky (personalistika, účtovníctvo), túto funkciu 
sme zlúčili pre vytvorenie 1 pracovníčky na dohodu o pracovnej činnosti. 
Cieľ č. 3 
Prerokovať pedagogickou radou príspevok zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov spojených so štúdiom na školský rok 2010/11  
Vyhodnotenie: Návrh príspevku zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov spojených so štúdiom bol prerokovaný na pedagogickej rade 26. 8. 2011  a predložený na 
schválenie zriaďovateľovi č. VZN 7/2010 (MsÚ Poltár). Výška školného je zverejnená v školskom poriadku na verejnom priestranstve – nástenke školy).  
Cieľ č. 4 
Vyhotoviť a aktualizovať nové vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, organizačný poriadok, školský poriadok, prevádzkový poriadok a smernice podľa 
potreby...) z dôvodu prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti a zmeny zákonov 
Vyhodnotenie: Vnútorné predpisy boli zaktualizované z dôvodu novej legislatívy i nového zriaďovateľa mesta Poltár pre ZUŠ.  
Cieľ č. 5 
V školskom roku 2010/11 na základe novej zriaďovacej listiny vyhotoviť a podpísať dohody o zriadení elokovaných tried ZUŠ 
Vyhodnotenie: Dohody o zriadení elokovaných tried boli vypracované, prekonzultované právnym zástupcom mesta Poltár.  
E – OBLASŤ SPOLUPRÁCE SO ZÁSTUPCAMI ZAMESTNANCOV A SOCIÁLNA POLITIKA ŠKOLY 
Cieľ č. 1 
V školskom roku 2010/11 akceptovať vyššiu kolektívnu zmluvu pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  
Vyhodnotenie: Počas celého roku sa ZUŠ riadi vyššou kolektívnou zmluvou, všetky pracovno-právne náležitosti sú prekonzultované so zástupcom zamestnancov – ZUŠ 
Poltár.  
Cieľ č. 2 
Zabezpečiť primerané priestorové a psychohygienické podmienky pre zamestnancov, vyčleniť čas a oddych na relaxáciu pracovnej sily 
Vyhodnotenie: Oddychové priestory pre zamestnancov na relaxáciu a komunikáciu s rodičmi boli vymaľované a vybavené kreslami, stolíkmi, esteticky upravené.  
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F – OBLASŤ SPOLUPRÁCE – ŠKOLA – RODINA – MESTO – OBCE OKRESU – INÉ SUBJEKTY 

Špecifický cieľ č. 1   

Prepojenie vzdelávacieho procesu ZUŠ, Konzervatória, pedagogické stredné školy – akadémie, stredné priemyselné umelecké školy a vysoké školy umeleckého 

a pedagogického zamerania formou prípravy absolventov ZUŠ a I. a II. stupňa na ďalšie štúdium. 

Vyhodnotenie: ZUŠ zverejňuje všetky propagačné letáky, informácie na dni otvorených dverí, umeleckých škôl, konzervatórií celého Slovenska s cieľom o motiváciu štúdia 

na týchto školách. Do regionálnych súťaží sú pozývaní za predsedu porôt profesori umeleckých stredných škôl s cieľom vyššieho odborného hodnotenia, vedenia semináru.  

Špecifický cieľ č. 2   

Skvalitniť stálu spoluprácu a prepojenie umeleckého procesu ZUŠ s MŠ, ZŠ s dôrazom na požiadavky a očakávania rodiny. 

Vyhodnotenie: ZUŠ spolupracuje na okresných umeleckých projektoch (výchovné koncerty, súťaže s MŠ, ZŠ v okrese Poltár, Talentík múz). Pre spätnú väzbu, požiadavky 

a očakávania rodiny bol vypracovaný dotazník pre žiakov a rodičov, ktorý zahŕňa komplexnú problematiku štúdia na ZUŠ, podmienky, záujem o štúdium a obohatenie ŠkVP.  

Špecifický cieľ č. 3  

Skvalitniť stálu spoluprácu a prepojenie aktívneho účinkovania žiakov ZUŠ v súboroch, ochotníckych divadlách, zbore pre občianske záležitosti, cirkevných 

a spoločenských zboroch, spoluprácu s RZ a SRRZ 

Vyhodnotenie: Všetky aktivity, verejné i interné koncerty a súťaže sú súčasťou spolupráce a účinkovania žiakov ZUŠ s občianskymi združeniami, spolkami, či ochotníckych 
súborov a zborov mesta a okresu Poltár.  
 
1 o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, nedostatky, vrátane návrhov a opatrení   
SWOT analýza ZUŠ Poltár 
Silné stránky Slabé stránky 

• Plnoorganizovaná ZUŠ so štyrmi odbormi HO, VO, LDO, 
TO  

• Modernizácia a materiálno-technické zabezpečenie školy  
• Nárast počtu žiakov školy 
• Dobrá spolupráca s obecnými úradmi a ZŠ elokovaných 

tried 
• Formovanie sa nového mladého učiteľského kolektívu 
• Získanie nových priestorov a dobudovanie koncertnej sály 

(tanečnej sály)  
• Organizátor okresnej súťaže Talentík múz 2011 pre deti 

MŠ a žiakov I. st. ZŠ 
• Organizátor školskej súťaže Krištáľová lýra 2011 
• Organizátor regionálnej súťaže Pódium mladých umelcov 

• Chýba malé koncertné krídlo pre HO ZUŠ 
• Nedostatok skladových priestorov pre ZUŠ 
• Chýba trojmanuálový organ s pedálnicou pre chrámovú a cirkevnú hudbu 
• Absencia stredného manažmentu ZUŠ (zástupca)   
• Slabšia flexibilita niektorých pedagogických zamestnancov 
• Slabšia komunikácia niektorých rodičov so ZUŠ, absencia na celoškolskom RZ 
• Financovanie ZUŠ – originálne kompetencie  
• Malá sponzorská podpora miestnych podnikateľov (slabá podnikateľská oblasť) 
• Nedostatočné vybavenie IKT (absencia Zušiek v Infoveku) 
• Slabá počítačová gramotnosť s PC, učitelia ZUŠ neboli vyškolení projektom IKT MŠ SR 
• Častá migrácia učiteľov z dôvodu odľahlého okresu Poltár 
• Dopravná dostupnosť žiakov z priľahlých obcí (spoje, SAD, vlaky) v neskorších hodinách 

(ZUŠ je v popoludňajších hodinách) 
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2011 regiónov Novohrad – Gemer – Malohont  v komornej 
hre 

• Organizátor regionálneho metodického dňa HO 
• Vznik nových oddelení v rámci odborov (chrámová 

a cirkevná hudba, oddelenie bicích nástrojov, gitary) 
• Širšia ponuka učebných plánov HO, LDO, TO, VO – 

o nové predmety 
• 5 elokovaných tried v okrese – Kokava n./R., Kalinovo, 

Cinobaňa, Málinec, Ožďany) 
• Vhodný potenciál pre vytváranie nových pracovných miest 
• Odbornejšia úroveň vyučovania  
• Ochota učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu 
• Zavádzanie nových foriem práce, inovácia alternatíva 

spôsoby vo výchovno-vzdelávacom procese 
• Spolupráca škôl ZŠ, gymnáziá, MŠ so ZUŠ 
• Poskytnutie učebných plánov štúdia pre dospelých so 

zameraním prípravy na SŠ a VŠ 
• Pravidelná mediálna prezentácia v okresných a miestnych 

novinách, rozhlase MsÚ, webová stránka školy 
• Prezentácia a propagácia školy na verejnosti v kultúrnom 

živote mesta, okresu, SR,  
• Spolupráca so školskou a kultúrnou komisiou MsÚ 

v Poltári 
• Spolupráca s občianskymi združeniami MSÚ, OZ, 

podnikmi a podnikateľmi v okrese Poltári v rámci 
kultúrnych aktivít, verejných vystúpení 

• Úspešnosť žiakov na región., celoslovenských súťažiach, 
festivaloch a prehliadkach 

• Stále stúpajúci záujem žiakov i dospelých  o štúdiu na 
ZUŠ  

• Uplatnenie a účinkovanie žiakov ZUŠ v ochotníckych 
divadelných, folklórnych, tanečných súboroch obcí 

• Úspešnosť prijatia žiakov II. stupeň na VŠ umeleckého 
a pedagogického zamerania 

• Úspešnosť integrovaných projektov výchovných koncertov 
prezentovaných v celom okrese 

• Postupné zabezpečovanie technicko-materiálne, učebné 
pomôcky v ZUŠ v Poltári, 5 alokovaných tried 

• Menšia možnosť zapájania sa do projektov z dôvodu cieľov i obsahov ich vyhlasovateľov 
a smernice 6/2005-R z 20.5.2005. 
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• Prepojenie systému vzdelávania ZUŠ – SŠ, Konzervatóriá, 
VŠ s potrebami pre školstvo v regióne  

• Spolupráca ZUŠ v rámci 4 regiónov 14 ZUŠ 
• Starostlivosť o žiakov so sociálne znevýhodneného 

prostredia 
• Estetizácia a inovácia prostredia školy 
• Umelecká aktivita učiteľov v umeleckom a kultúrnom 

živote miest a obcí 
Príležitosti Ohrozenia 
• Získať z kapitálových výdavkov finančné prostriedky na 

zakúpenie koncertného krídla a trojmanuálového organu 
• Umelecká spolupráca s umeleckými školami SR (Trenčín, 

SNV) 
• financovanie ZUŠ z prenesených štátnych kompetencií 
• vytvárania ďalších pracovných miest pre učiteľov 

z dôvodu rastu počtu žiakov 
• možnosť ďalšieho vzdelávania a učiteľov (MPC, VŠ, MZ 

na ZUŠ, MPC v rámci regiónu a okresu Lučenec) 
• zavádzanie IKT a multimediálnu techniku do všetkých 

odborov ZUŠ – MŠ SR do 2011 
• IKT gramotnosť pre všetkých pedagogických 

zamestnancov 
• zapojenie školy do procesu trvalo udržateľného rozvoja 

mesta, regiónu a okresu Poltár 
• zamestnanosť svojich absolventov II. st. ZUŠ, študujúcich 

na VŠ ako externých učiteľov  
• organizovanie festivalov, súťaží, workshopov v rámci 

regiónu i Slovenska 
• poskytnúť celoživotné vzdelávanie v rámci ŠPD vo 

všetkých odboroch 
• poskytnúť možnosť štúdia deťom z Detského domova 

v Poltári  
• možnosť využitia štrukturálnych a euro fondov 
• zvýšiť kultúru mesta, okresu i regiónu 
• vplyvom ZUŠ zníženie počtu drogovo-závislej mládeže na 

ZŠ a SŠ 
• ľudský potenciál vyššieho spoločenského vedomia 

• preradenie pg. zamestnancov konzervatoristov do 8. PT 
• financovanie ZUŠ z originálnych štátnych kompetencií  
• odchod učiteľov z dôvodu cestovania do zamestnania do iných ZUŠ v mieste ich bydliska 

Lučenec, Rimavská Sobota 
• zlá ekonomická situácia v rodinách – upustenie od nákladov na štúdium „školné“ 
• pretrvávajúci nedostatok finančných prostriedkov ovplyvňuje i kvalitu výchovno-

vzdelávacieho procesu 
• nedostatok učebníc MŠ SR a notového materiálu 
• nátlak učiteľov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov (žiaci sú vonkajšou motiváciou 

usmerňovaní učiteľmi i na 3 krúžky) spôsobuje to neplánovaný odchod žiakov ZUŠ až do 
septembra hlavne z VO,LDO, TO  
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Podmienkou úspešného rozvoja školy je aj poznanie a reálne zhodnotenie podmienok, ktoré môžu tomuto procesu pomôcť stanovením si priorít školy, strategických 
a špecifických cieľov na obdobie 2009 – 2013. 
 
Návrhy  a opatrenia na školský rok 2011/12 
 
1. Technicko-materiálna oblasť 

• podľa finančných možností ZUŠ obohatiť nástrojové vybavenie tried (bicia súprava, koncertné krídlo, organ, keyboardy, priečna flauta, gitara) 
• žiadosť o pridelenie kapitálových výdavkov na zakúpenie koncertného krídla (zaslaná v máji 2010 na finančný odbor MsÚ Poltár s prílohou prieskumu trhu  
• zakúpenie vypaľovacej pece pre výtvarný odbor, nová magnetická tabuľa s ekologickým povrchom písania fixkami,  
• kúpa hifi veže s USB vstupom, zakúpenie notebooku, laserová tlačiareň a PC 
• vyhľadávať sponzorov i darcov 2 % dane fyzických a právnických osôb na financovanie učebných pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese, zodpovední: všetci 

učitelia 
• kompletné ladenie pianín 

 
2. Výchovno - vzdelávacia oblasť     

• záverečné skúšky žiakov 4. ročníka primárneho vzdelávania ISCED 1B vo všetkých odboroch – nová koncepcia 
• projekt „ZUŠ-ka do uška II“ obohatiť, zrealizovať prepis do notačného programu a vydať zbierku detskej tvorby žiakov ZUŠ, učitelia deťom 

 
• Obohatiť ŠkVP tanečného odboru o štúdium pre dospelých s cieľom celoživotného vzdelávania a zdravého spôsobu života 
• nový model ústnych a praktických absolventských skúšok –  projektové vyučovanie HN v 7. ročníku, obhajoba projektu, hudobná mozaika, hudobný a kultúrny život 

s dôrazom vlastnej aktivity a tvorivosti  
• príprava žiakov a študentov I. a II. st. na súťaže, tvorivé prehliadky, festivaly za účelom motivácie i rozvoja najtalentovanejších žiakov ZUŠ, PMU 2012 – klavír, 

spev, drevené dychové nástroje – zobcové flauty, priečne flauty, klarinet, saxofón 
• zrealizovať so žiakmi, učiteľmi a rodičmi inú organizačnú formu vyučovania – zájazd ZUŠ  (návšteva galérií, koncertov vážnej i džezovej hudby, predstavení – 

divadla, tanca) v Bratislave alebo v Košiciach, Banskej Bystrici, Zvolene, Nitre  „Cesta za umením III“ 
• naďalej realizáciou výchovných koncertov v okrese vzbudiť záujem žiakov MŠ a ZŠ o štúdium na ZUŠ a súčasne prezentácia žiakov ZUŠ na verejnosti,  
• propagácia ŠPD s cieľom zvyšovania vzdelávania pod odborným vedením príprava na SŠ a VŠ umeleckého a pedagogického zamerania 
• zahrnúť komornú hru i formou voľných hodín ŠkVP i mladších žiakov (od 2. ročníka), rozšíriť variabilnosť komorných zoskupení (kombinácie rôznych nástrojov) 

dua ,tria, kvarteta, motivovať súťažou ZUŠ v komornej hre zodpovední: všetci učitelia 
• žiaci s veľkým počtom absencií a nezáujem o ZUŠ budú navrhnutí na komisionálne skúšky slabo prospievajúcich  žiakov (30 % neúčasť na vyučovaní) 
• obohatiť archív HN o metodické príručky, CD nahrávky Počúvanie hudby pre ZUŠ, zabezpečovať alternatívne učebnice pre žiakov HN v Poltári i v elokovaných 

triedach, obohatiť archív nôt a kníh pre všetky nástroje i odbory VO, LDO 
• skvalitniť vzťah učiteľ – rodič – žiak, exploračnou  metódou –dotazník, rozhovor- podieľať  sa  na vzdelávacom programe školy 
• morálne oceňovať žiakov a učiteľov   
• zorganizovať súťaž v sólovej hre na hudobné nástroje s prihliadnutím na objavné skladby, motivovať súťaž významným výročím skladateľom 
• zorganizovať regionálny metodický deň VO na danú problematiku v umeleckom školstve SR 
• monitoring žiakov 5. ročníka HO 
• 3. Personálna oblasť   
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• realizovať plán kontinuálneho vzdelávania v zmysle nového zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zapojením troch 
učiteľov do vzdelávania na MPC v Banskej Bystrici 

• zabezpečiť učiteľa klavíra, keyboardu a spevu 
• poskytovať a umožniť možnosti celoživotného vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov neformálnym a informálnym vzdelávaním  
• podpora a poskytovanie úľav na štúdium patričnej kvalifikácie pedagógov (úprava rozvrhu hodín na 3-4 dni), skrátený úväzok 
• poskytovať možnosti samo štúdia prostredníctvom odborných časopisov (Učiteľské noviny, Múzy v škole, Javisko, Manažment školy) a internetu 
• poskytovať psychohygienické podmienky pre všetkých zamestnancov školy, využitie sociálneho fondu v zmysle zákona 
• vytvárať priaznivú klímu na pracovisku na báze úprimnosti, spravodlivosti, pravdy, priateľstva a ľudskosti 
 

1 p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom trhu, úspešnou prijímania na ďalšie štúdium 
V školskom roku 2010/11 úspešní žiaci I. stupňa pokračujú v štúdiu na II. stupni vo svojom odbore. Absolventi ZUŠ pokračujú vo svojom štúdiu na iných stredných 
a vysokých školách (umeleckého a pedagogického smeru – viď bod 1c).  
 
2) Ďalšie informácie: 
a) psychohygienické podmienky edukácie 

• Žiakom školy je umožnené tráviť voľný čas (do odchodu na dopravné spoje v bunkách, ktoré sú vybavené lavicami a stoličkami, kde si môžu písať domáce úlohy zo 
ZŠ, SŠ. 

• Žiakmi školy sú žiaci, ktoré majú zdravotné problémy (astma, hyperaktivita, pohybové ústrojenstvo) a edukácia v ZUŠ je súčasťou ich terapie 
• ZUŠ dodržiava učebné plány (povinné i vedľajšie predmety – 4 ručná hra, komorná hra, súbory, obligátny, korepetície), čím sa snaží zladiť rozvrh hodín žiakom 

a študentom tak, aby navštevovali ZUŠ 2 krát týždenne (max. 3 krát) i z dôvodu dochádzajúcich žiakov z blízkych obcí. V zadelení hodín do RH sa rešpektuje vek 
detí, záväznosť na školské družiny i dopravné spoje. 

• V dohode o výpožičke sú zahrnuté práva a povinnosti vypožičiavateľa v zmysle vyhlášok a zákonov (zabezpečenie dodávky tepla a BOZP pre žiakov 
a zamestnancov ZUŠ) – na základe dlhoročných problémov stupne celzia v triedach 

b) voľnočasové aktivity: 
• ZUŠ pri svojej  spolupráci so ZŠ v Poltári i elokovaných triedach ponúka svoj program týmto školám k spestreniu ich akadémie a voľnočasové aktivity hodnotným 

a umeleckým programom za pomoci našich učiteľov. 
• Učitelia ZUŠ spolupracujú so ZPOZ pri MsÚ v Poltári a účinkujú vo svojom voľnom čase na kultúrnych aktivitách . 
• ZUŠ na požiadanie MsÚ v Poltári prevzal odborný dohľad a vedenie „Ženského speváckeho zboru pri MsÚ v Poltári – dirigentka: Mgr. Ľuboslava Slebodníková, 

hlasový pedagóg – Mgr.  Dagmar Vývleková (ZPOZ) 
• Voľnočasové aktivity – pedagogických a nepedagogických zamestnancov – viď bod 1n) – špecifický cieľ 3 
• Vedúci odborov a kvalifikovaní pedagógovia pracujú ako členovia odborných porôt v umeleckých súťažiach ZUŠ a ZŠ. 
• P. riaditeľka Ľuboslava Slebodníková je členkou kultúrnej komisie pri MsÚ v Poltári, čím zapája školu do programu kultúry v meste Poltár a dáva návrh na čerpanie 

finančných prostriedkov na kultúrne aktivity, ktorých súčasťou je i ZUŠ. 
• Aktívna spolupráca riaditeľky ZUŠ Ľ. Slebodníkovej s EMU Slovakia, SRRZ, AUHS. 
 

c) rodičovské združenie pri ZUŠ, registrované Slovenskou radou RZ na Slovensku pod reg. číslom: 2044 je nápomocné žiakom i škole: 
• RZ rešpektuje Stanovy RZ, práva a povinnosti rodičov a žiakov. 
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• Príspevok RZ schválený na celoškolskom rodičovskom združení (18.10.2011) je platný len na rodinu, nevyberá sa na žiaka, nepožaduje sa od žiakov, ktorí  
navštevujú 2 odbory (podľa Stanov SRRZ). 

• Výbor RZ tvorí predseda, tajomník, hospodár, 3 členovia revíznej komisie a všetci triedni dôverníci sú členmi výboru RZ, s prihliadnutím na zástupcov RZ 
v elokovaných triedach. 

• Rozpočet RZ zohľadňuje požiadavky na všetky 4 odbory v prihliadnutím na počet žiakov v danom odbore. 
• Finančná pomoc RZ pri nedostatku finančných prostriedkov školy na nákup učebných pomôcok, ceny na súťaže, cestovné na stravné náklady na súťaže, notový 

a knižný materiál, drobné učebné pomôcky, látka a šitie kostýmov, xerox papier pre žiakov, náklady spojené s absolventskými skúškami a  koncertom...  
• Pomoc rodičov pri organizovaní súťaží mimookresných, regionálnych a celoslovenských ako osobný dozor, výpomoc dopravou vlastnými vozidlami. 
• Výbor rodičov absolventov I. a II. st. sa aktívne podieľa na organizovaní celého priebehu absolventských skúšok, absolventského koncertu, výstavy, absolventského 

večierku s finančnou dotáciou schválenou výborom rodičov absolventov. 
• RZ pri ZUŠ v Poltári je registrovaná i notárskou zápisnicou a je poberateľom 2 % dane fyzických a právnických osôb. Za kalendárny rok 2010 bol príjem 730,34 

EUR. Bude vypracovaný projekt na využitie týchto finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávacie účely pre všetky odbory.  
• Spolupráca RZ a SRRZ – účasť žiakov, pedagógov a rodičov na projektoch celoslovenského a zahraničného charakteru, ktoré spolufinancuje SRRZ a RZ pri ZUŠ 

v Poltári (medzinárodná konferencia EPA – 27.-29. 5. 2011 – Horný Smokovec). 
• Odmeňovanie  SRRZ žiakov, pedagógov za nadregionálne výsledky v súťažiach, festivaloch Mgr. Ľuboslava Slebodníková - medailou IV. Európskeho festivalu 

umeleckých škôl – EPA, SRRZ, MŠ SR 
 

 
d) vzájomné vzťahy: 
• Aktívna spolupráca s AZUŠ – EMU Slovakia – Mgr. Ľ. Slebodníková je podpredsedom ZUŠ Banskobystrického kraja,  MŠ SR PaedDr. J. Palkovič, 

regionálne školstvo MŠ SR – návrhy zmien a doplnenie vyhlášok a smerníc týkajúce sa umeleckého školstva 
• ZUŠ má vytvorené dobré vzťahy a dohody o spolupráci s miestnymi MŠ, ZŠ, Gymnáziom i obecnými ZŠ v okrese, kedy: výchovnými koncertmi, Deň otvorených 

dverí v ZUŠ  a Konzervatóriá v Banskej Bystrici, účinkovaním žiakov ZUŠ na akadémiách ZŠ, SŠ, inými organizačnými formami vyučovania sa podieľajú na 
výchove a vzdelávaní žiakov ZUŠ i ZŠ, MŠ, SŠ. 

• ZUŠ v Poltári je členom Asociácie základných umeleckých škôl – EMU Slovakia, ktorý zabezpečuje starostlivosť a rozvoj kvality základného umeleckého školstva 
na Slovensku a presadzovanie a ochranu záujmov ZUŠ, či tvorbe právnych predpisov a koncepčných materiálov, týkajúcich sa legislatívnych zmien. Členstvom 
a platením členského príspevku v EMU Slovakia súčasne naša ZUŠ je chránená pred SOZOU – ochranou autorských práv za užívanie hudby a CD nosičov. 

• SRRZ –viď 2 c  
• MPC – Banská Bystrica – účasť pedagógov na vzdelávacích programoch, návrh vzdelávacích programov pre učiteľov ZUŠ   
• Metodická regionálna spolupráca so ZUŠ Novohradu, Gemer, Hont a Malohont ZUŠ Lučenec, Veľký Krtíš, Fiľakovo, Rimavská Sobota, Tornaľa, Jesenské, Hnúšťa, 

Tisovec, Revúca, Modrý Kameň, Pohronská Polhora, ZUŠ Balog nad Ipľom, Cirkevná ZUŠ 
• Asociácia užívateľov hudby Slovenska (AUHS) vzdelávacie aktivity – projektové vyučovanie HN a ŠkVP (PaedDr. Čunderlíková, prof. J. Hatrík) 
• Slovenský zväz zdravotne postihnutých (kultúrne programy, Červený kríž) 
• Novohradsko-osvetové centrum Lučenec (spolupráca s LDO ZUŠ Poltár) 
• Redakcie Novohradské noviny, Poltársky Ipeľ, Múzy v škole, SME 
• MsÚ kultúrna a školská komisia, primátor a mestské zastupiteľstvo Poltára 
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• Odmeňovanie najúspešnejších žiakov školy školskou komisiou mesta Poltár – Martina Vuová, Ester Jenigárová, Miroslava Miadoková, Kristína Kancková, 
Denisa Garajová, Sára Katriňáková, Radka Gombalová, Martin Šálka, Monika Albertová, Tomáš Kuraňko za regionálne a celoslovenské umelecké súťaže 
– viď bod 1 i) 

• Spolupráca Nové Zámky – Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých – čestné uznanie ZUŠ Poltár za vzornú prípravu žiakov na VI. Celoštátnej 
súťaži s medzinárodnou účasťou „Zahrajže nám píšťaľôčka – 7. 5. 2011 

 
e) propagácia školy na verejnosti je zabezpečovaná: 

• Fotogaléria zo života školy (verejné priestory školy) 
• Natáčanie verejných koncertov a predstavení videokamerou, tvorba DVD nosičov 
• Bulletiny programov – koncertov, kultúrnych podujatí – archivované v písomnej podobe s grafickou úpravou a kresbou žiakov výtvarného odboru  
• Kronika školy 
• Propagačné plagáty na verejnosti, bulletiny a tablo absolventov, ponukové oznamy, pozvánky výchovných koncertov pre ZŠ a MŠ v okrese Poltár 
• Logo školy charakterizuje poslanie školy zahrňujúc 4 odbory ZUŠ (VO, HO, LDO, TO) 
• Dizajn manuál – charakterizuje školu s logom zriaďovateľa a logom školy a používa sa  presne stanovenou úpravou v styku s verejnosťou, charakterizuje školu, jej 

identitu a autonómnosť. Záhlavie dokumentov je doplnené o logo školy a logo zriaďovateľa.  
• Diplomy umeleckých súťaží v regióne (Talentík múz 2011, Krištáľová lýra 2011), Pódium mladých umelcov  keyboard 2011  
• Vydávanie článkov v regionálnych novinách Novohradské noviny , okresné noviny „Poltársky Ipeľ“ v odbornom časopise „Múzy v škole“, noviny SRRZ 
• DVD záznamy celoslovenských súťaží a festivalov 
• Propagácia kultúrnych podujatí v mestskom rozhlase 
• e-mailová adresa školy luboslava.slebodnikova@gmail.com 
• www stránka školy www.zuspt.eu 
• propagácia podujatí ZUŠ na webovej stránke mesta Poltár 

 
 
f) klíma školy 

• Škola zaisťuje bezpečnú podporujúcu a podnetnú klímu, klímu dôvery a otvorenej komunikácie žiakov a pedagógov, nie sú uložené žiadne tresty, žiaci ZUŠ nie sú 
delikventami mladej generácie, starší pomáhajú mladším, eviduje sa nízka absencia zamestnancov, vytvára sa mladý kolektív pedagogických pracovníkov medzi 
ktorými začína vládnuť duch spolupráce. Pre rodičov žiakov a učiteľov je zriadená schránka vlastného názoru. 

• Pre spätnú väzbu bol v školskom roku 2010/11 vypracovaný dotazník pre žiakov a rodičov s cieľom obohatenia ŠkVP, zisťovania klímy školy a nových požiadaviek 
rodičov a žiakov. 
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§ 3  
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach školy bola prerokovaná za rok 2010/2011:  
• na pedagogickej rade ZUŠ dňa 12. 10. 2011 
• Radou školy – predsedom  s jeho vyjadrením zo dňa  18. 10. 2011 (viď príloha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
v Poltári, dňa 12. 10. 2011 
Grafická úprava: Mgr. Denisa Uhrinová                                    .......................................................... 

                                 Mgr. Ľuboslava Slebodníková 
                                           riaditeľka školy 

 
 
 
 
 
 
 


