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1. Základné identifikačné údaje o škole 
 
Názov školy:    Základná umelecká škola 
Adresa:    Šaľa, Kukučínova 27 
Telefón:    031/7702316  
Fax:     - 
e-mail:    zus.sala©stonline.sk 
Web stránka:    www.zussala.sk 

 
Zriaďovateľ:    Mesto Šaľa 
 
Riaditeľ školy:   Akad. soch. Milan Jančovič 
Zástupca riaditeľa:   Valéria Sudorová 

 
Vyučovací jazyk:   slovenský 
 
V prvých ročníkoch sa na škole vyučovalo podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ  
a školského vzdelávacieho programu ISCED 1 B – Primárne umelecké vzdelanie. 
 
Rada školy:   
 
Rada školy vznikla dňa 23.3.2000. Má osem členov a schádza sa pravidelne. Spolupráca rady 
školy a vedenia školy je veľmi dobrá. Riaditeľ školy pravidelne informuje predsedníčku o nových 
skutočnostiach týkajúcich sa výchovno vzdelávacieho procesu a hospodárenia s finančnými 
prostriedkami školy. 
 
Metodické orgány:    
 
Na škole pracuje päť predmetových komisií: 

- PK výtvarného odboru 
- PK literárno-dramatického odboru 
- PK klavírneho oddelenia 
- PK dychového oddelenia 
- PK speváckeho oddelenia 
- PK hudobnej náuky 

Každá PK má vypracovaný svoj plán práce a zo svojich zasadnutí založenú zápisnicu. 
 
 
2. Počet žiakov   stav k 15.9.2008  stav k 30.6.2009 
 
      Výtvarný odbor              331     320 
      Hudobný odbor              279     262 
      Literárno dramatický odbor             55       53 
      Tanečný odbor               50       29 
      Spolu              715                664     
      Z toho ŠPD               41       38  



 
2.1 Zápis do odborov  
 
K 30.9.2009 bol počet novoprijatých žiakov na: 
 
výtvarný odbor  52 žiakov - skupinové vyučovanie          
hudobný odbor  81 žiakov - individuálne vyučovanie       
literárno-dramatický odbor 38 žiakov - skupinové vyučovanie            
tanečný odbor   30 žiakov - skupinové vyučovanie            
Spolu             201 novoprijatých žiakov 
 
2.2 Prijatie žiakov  na stredné školy  
 
Z VO boli na stredné umelecké školy prijatí 4 žiaci, na architektúru 1 žiak  
Z  HO bola na  konzervatórium prijatá 1 žiačka. 
Z LDO bol na hudobno dramatické konzervatórium prijatý 1 žiak 
 
 
3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
 
Na konci školského roka prospelo s vyznamenaním celkom 483 žiakov, prospelo 48 žiakov, 
neprospeli 14 žiaci, neklasifikovaných bolo 109 žiakov (41 žiakov PHV, 38 žiakov ŠPD a 30 
žiakov skráteného štúdia). 
 
 
4. Zamestnanci školy 
 

Celkový počet zamestnancov k 30.6.2009:           28 

z toho pedagogickí zamestnanci: výtvarný odbor 6 

  hudobný odbor 16 

  literárno-dramatický odbor 1 

  tanečný odbor 1 

 SPOLU: 24 

 z toho nepedagogickí zamestnanci: administratíva         1 

  prevádzkoví zamestnanci 3 

  SPOLU: 4 
 
 
4.1 Kvalifikovanosť  a odbornosť pedagogických zamestnancov    
 
Počet pedagógov vo výtvarnom odbore:    6 kvalifikovaných:   5 odborne:   5 
Počet pedagógov v hudobnom odbore:  16 kvalifikovaných: 14  odborne: 12 
Počet pedagógov v literárno-dramatickom odbore:   1       kvalifikovaných:   1    odborne:   1 
Počet pedagógov v tanečnom odbore:      1        kvalifikovaných:   1    odborne:   0 
 
Odbornosť vyučovania: odborne 75 %, neodborne 25 % 
 
 
 



4.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 
Akad.soch.Milan Jančovič 
 - I. kvalifikačná škúška MC 1998 
 - funkčné štúdium  MC 1999 
 
Mgr.Valéria Sudorová 
 - funkčné štúdium  KPU 1989 
 - I. kvalifikačná skúška MC 1998 
 
Mgr.Henrieta Záležáková 
 - učiteľstvo odborných umeleckých predmetov UKF 2006 
 
BC. Anikó Csizmárová 
 - učiteľstvo odborných umeleckých predmetov UKF 2009 
 
Mgr. Marek Vanek 
 - I. kvalifikačná skúška MC 2008 
  
Na škole je sedem pedagógov ktorí majú I. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu.  
Náhradu II. kvalifikačnej skúšky PhD má jeden pedagóg. 
 
 
5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

       
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2008/2009 

       

Por.č. Názov súťaže 
Počet 
žiakov Umiestnenie / úspešní účastníci 

   (družstvo) okresné kolo krajské kolo národné kolo 
medzinárodné   

kolo 
1. Vesmír očami detí  16 1. a 2. m       
2. Európa v škole 7 1. m       
3. Slovensko moje 6     1 diplom   
4. Výtvarný a literárny Trenčín 6         
5. Grafická Toruň 11        1 diplom 
6. Dielo tvojich rúk 5   dve 3. m  
7. Hnúšťanský akord  70 /školské/       
8. Stančekova Prievidza 4   dve 2. m    

9. 
Mladé talenty L. Mokrého 
Topoľčany  1   zlaté pásmo     

10. POP aréna  2 1. a 3. m       
11. Mladí klaviristi      dve 4. m    

12. Celoštátna prehliadka ZUŠ      
strieborné 
pásmo   

13. 
Regionálna súťaž 
mažoretiek   2. a 3. m       

14. Hviezdoslavov Kubín  
3 x 1. m 
2 x 2. m                 

 
Okrem účasti na spomínaných súťažiach mali jednotlivé odbory nasledovné aktivity: 
 
Výtvarný odbor 
 
Účasť na prieskume a dňoch otvorených dverí VŠVU, SŠUR 
Výstava žiakov ŠPD v Dome kultúry 



Výstava žiačky ŠPD v MSKS Večierka 
Absolventská Výstava 
Členstvo v porote „Európa v škole“ 
 
Literárno-dramatický odbor 
 
Príprava a spoluúčinkovanie s DK - „Mikuláš“ 
„Ako sa tvorí divadlo“ - seminár pre SŠ v DK 
„Afrodita, Psycha a tie ďaľšie“ - vystúpenie pre SŠ 
„Tajomstvo povestí“ - interné vystúpenie 
„Večer plný povestí“ - interné vystúpenie 
„Hamlet“ - návšteva predstavenia v SND 
„Koncert pre kráľovnú“ - spoločný koncert všetkých odborov 
Interné vystúpenie - prednesy 
„Poézia a próza“ - interné vystúpenie 
Moderovanie koncertu HO 
Účasť v porote - Celoštátna prehliadka DDS slovenských škôl v Maďarskej republike 
Účasť v 1.májovom programe 
Moderovanie - „Zlatá priadka“ 
Seminaristi na Zlatej priadke - žiaci školy 
Absolventské vystúpenie 
Ročníkové vystúpenie 
 
Tanečný odbor 
 
Dni obce Dlhá n/V - vystúpenie mažoretiek 
Žiacky koncert v DK 
Šalianske trhy - vystúpenie mažoretiek 
 
Hudobný odbor 
 
Koncerty: 9 triednych, 7 verejných, 2 absolventské, 2 koncerty populárnej hudby, 1 výchovný 
koncert pre MŠ, 1 tematický v spolupráci s LDO a VO, vystúpenia detského dychového súboru, 
zvučka k celoštátnej prehliadke Zlatá priadka, kultúrne programy k vernisážam 
Návšteva predstavení  v Slovenskej filharmónii   
Účasť na školeniach:  
Husľové dielne pod vedením prof. Pazderu - Žilina 
„Epta“ - letný seminár pre klavírných pedagógov - Konzervatórium - 2 pedagógovia 
„Renesančná hudba“ - interpretačný kurz zobcovej flauty   - 1 pedagóg 
„Začiatky klavírnej hry“ - Nové Zámky     - 2 pedagógovia 
„Výrazové prostriedky v klasicizme a afektová teória“ - Trnava  - 2 pedagógovia 
„Tvorivé metódy vo vyučovaní klavírnej hry“ - Nové Zámky  - 2 pedagógovia 
„Pedagogická dvorana - rozum a cit v procese umeleckého vzdelávania” - 1 pedagóg 
Deň otvorených dverí - Konzervatórium Bratislava    - 4 žiaci - spev 
Metodický deň s Mgr. art. D. Livorovou na ZUŠ Šaľa 
Metodický deň - Konzervatórium Bratislava     - 1 žiačka - klavír  
 
6. Vyhodnotenie projektov a programov školy 
   - 
 
7. Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI 
 
 
 
 



 
8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Škola je prevádzkovaná v dvoch budovách. Hudobný odbor na Kukučínovej ulici a výtvarný 
a literárno-dramatický odbor na ulici Hlavnej. Pre výučbu tanečného odboru využívame priestory 
v dome kultúry. Literárno-dramatický odbor vyučuje  jeden deň v divadelnej sále kultúrneho 
domu.  
Priestorové a materiálno technické podmienky školy vzhľadom na rozvoj hlavne IKT 
a v niektorých technikách - foto, film, animácia sa nám na VO javia ako nedostačujúce. Absentuje 
pre školu vyhovujúci priestor pre výučbu tanečného odboru a koncertná sála. 
 
 
 9. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
         
Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečovaný štátnou dotáciou na žiaka a školným od rodičov.  
 
9.1 Dotácie  zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 
V individuálnom vyučovaní bola dotácia na žiaka 516,09 Eur, v skupinovom vyučovaní 317,59 
Eur.  

 
9.2 Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy škola nemá 
 
9.3 Finančné prostriedky získané od rodičov  
 
Fond rodičovského združenia tvoria dobrovoľné príspevky rodičov a získané 2% z dane. Tieto 
prostriedky sa využili na nákup pomôcok pre všetky odbory, na nákup,  ladenie a opravu 
hudobných nástrojov, na zlepšenie vybavenia školy, na návštevu kultúrnych podujatí so žiakmi, na 
účastnícke  poplatky a cestovné na súťaže a školenia a na vykrytie nedostatkov v rozpočte. 
 
9.4 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov nemáme 
  
 
10. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
Hlavným cieľom na príslušný školský rok bolo zlepšovanie podmienok výchovy a vzdelávania. 
Dôraz sa kládol na hľadanie nových metodických postupov, vypracovávanie nového školského 
vzdelávacieho programu súvisiaceho s reformou školského systému. Školský rok bol personálne 
zabezpečený, vyučovanie prebiehalo bez rušivých momentov.  
  
 
11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky; oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy a vzdelávania  
 
Škola je dobre organizovaná, poskytuje základné umelecké vzdelanie. Má dobré výsledky 
v príprave žiakov na stredné a vysoké školy, kde sa vyžadujú talentové skúšky. Úspešní žiaci školy 
často vystupujú na regionálnych kultúrnych podujatiach a koncertoch, zúčastňujú sa výstav 
a súťaží. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vypracoval riaditeľ ZUŠ Akad.soch. Milan Jančovič 
V Šali dňa 25.9.2009 



 
 
Prerokované v pedagogickej rade: 
V Šali dňa 30.9.2009  
 
 
Vyjadrenie rady školy: 
 
Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno vzdelávacej činnosti a 
výsledkoch a podmienkach školského zariadenia. 
 
V Šali dňa 31.9.2009 
 
       Paed.dr. Judita Bujnová 
       predseda RŠ 
 
 
Schválenie  zriaďovateľom školy/školského zariadenia: 
 
Správa schválená primátorom Mesta Šaľa Martinom Alföldim 
V Šali dňa 
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