
 
 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH 
A PODMIENKACH  ŠKOLY 

 
Základná umelecká škola Šaľa 

 
Školský rok 2014/2015 

 
 

1. Základné identifikačné údaje o škole 
 

Názov školy:             Základná umelecká škola 
 
Adresa:     Šaľa, Kukučínova 27 
 
Telefón:     031/7702316  
Fax:     - 
e-mail:     zus.sala@gmail.com 
Web stránka:    www.zussala.sk 
 
Zriaďovateľ:    Mesto Šaľa 
 

      Riaditeľ školy:    Akad. soch. Milan Jančovič 
 

Zástupca riaditeľa :   Valéria Sudorová    
 
Vyučovací jazyk:   slovenský 
 
V prvom, druhom, treťom, štvrtom ročníku primárneho umeleckého vzdelávania, 
v prvom, druhom a treťom ročníku nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania 
sa na škole vyučovalo podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ a Školského 
vzdelávacieho programu.  
V ostatných ročníkoch sa vyučovalo a postupovalo podľa učebných plánov z r. 2003. 
 
 
Rada školy:   Rada školy pracovala v tomto zložení: 
                       predseda        Mgr art. Miroslava Košíková, PhD. – pedagóg 
                       členovia         Ing .Michal Szántai, MBA – rodič 
                                              Jozef Herák - rodič 
                                              Elena Keselá – rodič 
                                              PadeDr. Ľudmila Marček – pedagóg 
                                              MUDr. Jozef Grell – poslanec 
                                              Milena Verešová – poslankyňa 
                       zapisovateľka Ivana Tóthová – nepedagogický zamestnanec 
                       Rada školy sa schádzala pravidelne. 
                       Spolupráca rady školy a vedenia školy bola veľmi dobrá. 
 
 



      Poradné  orgány riad. školy : 
  
  a, pedagogická rada školy s počtom členov 29 
       
  b, predmetové komisie 
 
  PK výtvarného odboru – vedúca Eva Molnárová 

 PK pre klavír, akordeón a keyboard – vedúca Mgr. Mária Malíková  
  PK pre spev, husle, gitaru, dychy - vedúca Mgr. Anikó Sárkányová 
  PK hudobnej náuky - vedúca Mgr. art. Miroslava Košíková PhD. 

  
Každá PK mala vypracovaný svoj plán práce a zo svojich zasadnutí založenú zápisnicu. 

 
 

 
2. Počet žiakov                             stav k 15.9.2014              stav  k 30.06.2015 
 
      Výtvarný odbor    366    334       
      
      Hudobný odbor    293    278             
      
      Literárno-dramatický odbor                     40    36  
                    
      Tanečný odbor     47               39  
      
      Spolu     746              687               
  
      Z toho ŠPD      31      29  
                          
 
            
2.1 Zápis do umeleckých odborov - šk.r. 2015/2016 
     
 
      K 30.9.2015 bol počet novoprijatých žiakov na : 
 
       výtvarný odbor          64  žiakov - skupinové vyučovanie          
 
       hudobný odbor        65 žiakov -  individuálne vyučovanie       
  
       literárno-dramatický odbor            8 žiakov -  skupinové vyučovanie             
 
       tanečný odbor    13 žiakov -  skupinové vyučovanie            
 
       Spolu         150  novoprijatých žiakov 
 
             
 
 
 



2.2 Prijatie žiakov  na stredné a vysoké školy  
 
                              Z  VO bolo na strednú umeleckú školu prijatých 5 žiakov, na VŠ 

s umeleckým zameraním bol prijatý 1  žiak  
                              Z  HO bola na  konzervatórium prijatá 1 žiačka, jeden žiak bol pozvaný na 

účinkovanie na Novej scéne v Bratislave 
          
 
3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
 
Na konci školského roka prospelo s vyznamenaním celkom 571 žiakov, prospelo 36 žiakov,  
neprospel 1 žiak, neklasifikovaných bolo 79 žiakov /žiaci MŠ, SŠ a prípravných ročníkov/  
 
 
4. Zamestnanci školy 
 

Celkový počet zamestnancov 
 k 30.06.2015:           33 

z toho pedagogickí 
zamestnanci: výtv. odbor 7 

  hudob. odbor 20 

  LDO 1 

  tanečný 1 

 SPOLU: 29 

z toho nepedagogickí 
zamestnanci: 

    
administrat.         1 

  prevádz.zam. 3 

  SPOLU: 4 

  
Z 29 pedagogických pracovníkov boli traja pedagógovia na dohodu.  
 
 
4.1 Kvalifikovanosť  a odbornosť pedagogických zamestnancov    
 
  Počet pedagógov vo výtvarnom odbore:      7           kvalifikovaných:     7     
  Počet pedagógov v hudobnom odbore:        20         kvalifikovaných:     16 
                    nekvalifikovaných:  4  
  Počet pedagógov v literárno-dram. odbore:  1          kvalifikovaných:     1    
  Počet pedagógov v tanečnom odbore:          1           nekvalifikovaných:  1    
 
 
 
 
 
 
 



4.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov   
  
 
 Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa – Mgr. : Malíková Mária 
         Valentínová Nora 
         Obola Tomáš 
 
 Kontinuálne vzdelávanie – aktualizačné – Zborový spev a dirigovanie zboru 
            UKF Nitra – 13 kreditov 
            Vanko Katalin – učiteľka spevu 
 
 
 
5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 
 

Prehľad výsledkov súťaží  v školskom roku 2014/2015 
       

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

   (družstvo) okres. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár.kolo 

 1. Stančekova Prievidza 4     

1x1.miesto 
2x2.miesto 
1x3.miesto   

 2. Súťaž Miloša Ruppeldta 6  
1x2.miesto 
2x3.miesto    

 3. Nitrianska lutna 4   
1x1.miesto 
1x2.miesto   

 4. 
Medzinár.spevácka 
súťaž Vráble 2    postup do 2.kola 

 5. Grafická Toruň 
6 žiakov 
účasť      

 6. Európa v škole  10 žiakov  účasť  

 7. Vesmír očami detí    1x1.miesto   

 8. Príroda živá učebnica    

1xcena 
mesta 
Banská 
Štiavnica  

 9. Ex libris 25   2xocenenie  

10. POP aréna mod. spev 3 

1x1. miesto 
1x2.miesto 
1x3.miesto    

11. 
Hľadá sa muzikálová 
hviezda 3   

1x1.miesto 
1x2.miesto  

 
 
 
 
 
 
 



Výtvarný odbor 
 
Výstavy  Aukčná výstava žiackych prác  
  Zostavenie kalendára ZUŠ zo žiackych prác 
  Absolventská výstava – malí absolventi /primárne vzdelávanie/ 
  Absolventská výstava 
  Zhotovenie panelov pre „ Zlatú priadku“ 
 
Literárno-dramatický odbor 
 
Exkurzia žiakov v mestskej knižnici Jána Johanidesa 
Prednesy poézie a prózy  
Ročníkové vystúpenie „Aha, čo sme našli“ 
príprava žiačky na Hviezdoslavov Kubín – 2.miesto 
 
Tanečný odbor 
 
Vystúpenie  mažoretiek pre firmu Sarmat s.r.o. 
Vystúpenie mažoretiek na Šalianskych trhoch  v Šali 
Vystúpenie mažoretiek pre Spojenú školu Nivy – Šaľa 2 
Vystúpenie mažoretiek na 1.mája – amfiteáter Šaľa 
Vystúpenie mažoretiek na Večianskych slávnostiach 
Vystúpenie mažoretiek pri príležitosti „Noc múzeí“ v Galante 
Účasť mažoretiek na ,,Zlatej paličke“ v Galante 
 
Hudobný odbor 
 
Koncerty – spolu 24   

 
- „Portréty“- koncert v rámci medzinárodného projektu pod názvom „New music for 

kids&teens“ 
- 9 interných koncertov 
- 3 koncerty modernej hudby 
- 3 vianočné koncerty 
- Veľkonočný koncert 
- 4 triedne koncerty 
- 2 absolventské koncerty 
- Záverečný koncert žiakov 4. ročníka 
- Koncert spevohry „Legenda o breze“ 

 
Iné aktivity 

 
- Vystúpenie akordeónového tria:   

20.výročie firmy Sarmat 
čítanie poézie – čajovňa Šaľa 
tenisová  súťaž v Šali 
Salón 2015 – Renesančný kaštieľ Galanta 

- Účasť na metodických dňoch a otvorených hodinách na konzervatóriu  
- Účasť žiakov na predstaveniach v SF Bratislava  
- Spevácky kurz Lívie Ághovej – 10 žiakov školy 



- Vystúpenie žiakov spev. oddelenia na okresnom dni učiteľov 
 
 
6. Vyhodnotenie projektov a programov školy 
 
 Škola sa zapojila do projektu „ Aktivizujúce metódy vo výchove“. Technická časť 
projektu sa zrealizovala. Prebiehalo školenie troch pedagógov. 

Projekt spevohra „Legenda o breze“, spolupráca s prof. Jurajom Hatríkom. Prínos pre 
pedagógov aj žiakov v kontexte uvedenia náročnej predstavy diela hudobného skladateľa 
v spolupráci všetkých odborov v prostredí ZUŠ. Výstup bolo možné vidieť 3.6.2015 
v kongresovej sále MsÚ v Šali. 
    
 
7. Výsledky inšpekčnej činnosti  
  
 V školskom roku 2014/2015 neprebehla na škole inšpekčná činnosť. 
 
      
8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
 Škola je prevádzkovaná v dvoch budovách. Hudobný odbor na Kukučínovej ulici 
a výtvarný a literárno-dramatický odbor v elokovanom pracovisku na ulici Hlavnej. Pre 
výučbu tanečného odboru využívame aj priestory v Dome kultúry .   
 
9. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
         
   Výchovno vzdelávací proces bol zabezpečovaný  dotáciou z podielových daní na žiaka 
a školným od rodičov. 
 
9.1 Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy škola nemá. 
 
9.2 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 notebooku, na 
ladenie a opravu hudobných nástrojov, na zlepšenie vybavenia školy, na návštevu kultúrnych 
podujatí so žiakmi, na účastnícke  poplatky, na cestovné na súťaže a školenia a na vykrytie 
nedostatkov v rozpočte. 
 
9.3 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 udržanie úrovne vzdelávania 
v odboroch  a taktiež s tým súvisiace zlepšovanie podmienok výchovy a vzdelávania.  



Školský rok bol personálne zabezpečený s dôrazom na kontinuálne vzdelávanie pedagógov. 
 
 
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 v štyroch 
odboroch.   Dosahujeme 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, kde dosahujú dobré umiestnenia. Do 
výučby na výtvarnom a hudobnom odbore sa postupne zavádza IKT. 
 
12. Požiadavky a vízie školy  
 

Nevyhovujúca a zastaralá elektroinštalácia, ktorá nezodpovedá súčasným normám si 
v najbližšej dobe vyžiada prekáblovanie celej budovy na Kukučínovej ulici. Ďalšia investícia 
je nevyhnutná  na výmenu starých okien a rekonštrukciu fasády v historickej budove na 
Hlavnej ulici. 
Závažný problém vyplýva z  inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu 2015, ktorý 
zaväzuje rozšíriť časovú dotáciu žiakom individuálneho štúdia. Pri dodržaní platných 
predpisov je potrebné prijať na počet žiakov ďalších pedagógov v hudobnom odbore. Záujem 
o štúdium na našej škole zo Šale a okolia prerástol počet tried a na prijatie ďalších pedagógov 
potrebujeme asi 5 ďalších tried. Umelecká spolupráca vo forme korepetícií, speváckeho 
zboru, komornej hry, či spoločných projektov si vyžaduje triedy v bezprostrednej blízkosti a  
nie na elokovaných pracoviskách.  
V hudobnom odbore tiež  absentuje vyhovujúca koncertná sála s akustickými parametrami. 
Škola disponuje len divadelnou sálou s malou kapacitou v budove na Hlavnej ulici. Okrem 
toho škola nespĺňa materiálno-priestorové podmienky v tanečnej triede, ktoré predpisuje ŠVP. 
Vyučovanie tanečného odboru v priestoroch Domu kultúry nespĺňa tieto požiadavky. Žiadame 
o úvahu nadstavby na Kukučínovej ulici s novými triedami, tanečnou a koncertnou sálou.  
 
 
Vypracoval riaditeľ  ZUŠ                                                           Akad .soch. Milan Jančovič 

 
V   Šali                        dňa:  2.10.2015 
                  
Prerokované v pedagogickej rade: 
 
V    Šali    dňa 5.10.2015 
 
Vyjadrenie rady školy: 
 
  Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 
a výsledkoch a podmienkach školy. 
 
                                                                   
V   Šali     dňa  5.10.2015 

              Mgr.art. Miroslava Košíková, PhD. 
                                                                                               predseda RŠ 


