Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy
v školskom roku 2018/2019

A. Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy: Základná umelecká škola Karola Pádivého
2. Adresa školy: Nám. SNP 2, 911 89 Trenčín
3. Telefónne a faxové čísla školy:
Sekretariát: 032 7435 521
Ekonómka školy: 032 7441 527 + fax
Riaditeľka školy: 032 7435 521, mobil 0902 911 283
Elokované pracovisko Svinná: 032 6487 200
Elokované pracovisko Kubrá:
4. Internetová a elektronická adresa školy:
www.zustrencin.sk
eva.kulhankova@zustrencin.sk
zustrencin@zustrencin.sk
5. Údaje o zriaďovateľovi školy:
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
6. Mená vedúcich zamestnancov školy:
Mgr. Eva Kulhánková
Martin Holúbek DiS.art.
Mgr. Eugen Finkei
Ing. Mária Špániková
7. Údaje o Umeleckej rade – členovia:
Mgr. Eva Kulhánková
Martin Holúbek DiS.art.
Mgr. Eugen Finkei
Jaroslav Oliš DiS.art.
Janette Strhárska DiS.art.
Milica Ilčíková DiS.art.
Žofia Opatovská DiS.art.
Eva Kršková DiS.art.
PaedDr. Ľubica Kotlebová
Mgr. Veronika Staňková
Mgr. Peter Ježík
8. Predmetové komisie – vedúci:
Klavírne oddelenie
Oddelenie sláčikových nástrojov
Spevácke oddelenie
Akordeónové oddelenie
Oddelenie dychových nástrojov

riaditeľka školy
zástupca riaditeľky školy
zástupca riaditeľky školy
ekonomická manažérka

riaditeľka školy
zástupca riaditeľky
zástupca riaditeľky a vedúci VO
vedúci HO a strunových nástrojov
vedúca LDO a TO
klavírne oddelenie
spevácke oddelenie
oddelenie dychových nástrojov
oddelenie HN, akordeón
oddelenie sláčikových nástrojov
vedúci elokov. pracoviska Svinná

Milica Ilčíková DiS.art.
Mgr. Veronika Staňková
Žofia Opatovská DiS.art.
PaedDr. Ľubica Kotlebová
Eva Kršková DiS.art.

Oddelenie hudobnej náuky
Oddelenie strunových nástrojov
Výtvarný odbor
Odbor TO a LDO

PaedDr. Ľubica Kotlebová
Jaroslav Oliš DiS.art.
Mgr. Eugen Finkei
Janette Strhárska DiS.art.

9. Rada školy pri ZUŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý
vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, zriaďovateľa, pedagogických pracovníkov a
ďalších zamestnancov ZUŠ v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu kontroly
práce vedúcich zamestnancov ZUŠ Trenčín.
Rada školy pracovala v školskom roku 2018/2019 v tomto zložení:
Eva Kršková DiS.art.
Mgr. Michal Orechovský
Andrea Repová
Mgr. Xénia Tobolková Jarošová
Ľudo Kraus
Ing. arch. Barbora Kresánková
PhDr. Alena Laborecká
Eva Struhárová
Martin Barčák
Mgr. Kamil Bystrický
Dominik Gabriel

predseda, zástupca pedag. zamestnancov
zástupca pedagogických zamestnancov
zástupca nepedagogických zamestnancov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
delegovaný zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca zriaďovateľa

Riaditeľkou školy je Mgr. Eva Kulhánková.
10. Združenie rodičov pri ZUŠ – prostredníctvom rady rodičov sa veľmi dobre rozvíja
spolupráca s rodičovskou verejnosťou. V školskom roku 2018/2019 sa výbor
rodičovského združenia zišiel 4-krát. Na svojich zasadnutiach riešil organizačné
a finančné zabezpečenie rôznych akcií školy aj ohľadom vyhlásenia verejnej zbierky pri
príležitosti 70. Výročia ZUŠ . Výbor spolupracuje s vedením školy.
Rodičovské združenie prijalo v tomto školskom roku príspevok 2% dane z príjmov od
darcov v celkovej výške 1812,02 €. Pre literárno-dramatický odbor, hudobný odbor
a tanečný odbor sa z príspevku zakúpil ozvučovací systém L.U.C.A.S Nano v celkovej výške
949,20 €.
Rodičovské združenie prispelo svojimi finančnými prostriedkami na:
o učebné pomôcky – kresliace potreby, materiál na výrobu keramiky pre výtvarný
odbor, rekvizity a kostýmy pre literárno-dramatický odbor, sláčiky, puzdro,
metronóm, knihy a CD pre hudobný odbor, šitie aj nákup tanečných kostýmov
pre tanečný odbor
o oceňovanie školských súťaží, absolventských koncertov, predstavení a výstav

o úhradu nákladov na dopravu (účinkovanie na festivaloch, súťažiach, zájazdy,
exkurzie, návšteva divadla, družobné koncerty)
o úhradu poistného na súťaže a kultúrne podujatia pre žiakov a sprevádzajúcich
vyučujúcich a účastnícke poplatky
• Koncert Štátneho komorného orchestra Žilina
• Spevácka súťaž Stančekova Prievidza
• Piano v modernom rytme Bojnice 2019
• Medzinárodná súťažná prehliadka v sólovej hre na husliach a
komornej hre Júliusa von Belicay - Komárno
• Banskoštiavnické kladivká 2019 – Banská Štiavnica
• Spevácka súťaž Slávik Slovenska
• Vokálna jar 2019 – Kysucké Nové Mesto
• Celoslovenská cimbalová súťaž Cimbalový Prešporok
• Celoslovenská súťaž Mladý violončelista – Kežmarok
• Schneiderova Trnava
o úhrada nákladov na poštovné (odosielanie výtvarných prác na súťaže)
o finančná pomoc pri organizovaní vlastných súťaží:
Pieseň Lýdie Fajtovej, Regionálna súťaž v hre na plechových dychových
nástrojoch
o nákup učebných pomôcok a oprava nástrojov
o bezpečnostná ochrana objektu – mesačná úhrada
o odmeny pre porotcov jednotlivých súťaží konaných na ZUŠ Trenčín

Návšteva hudobných, divadelných, tanečných predstavení
a výtvarných akcií hradených z príspevkov ZRŠ:
•
•
•
•

Predstavenie Predaná nevesta – SND Bratislava
Predstavenie Apartmán v hoteli Bristol – SND Bratislava
výtvarný plenér – Vršatec
Slávnostný koncert k 50. výročiu založenia pobočky v obci Svinná

Členovia Rady rodičov v školskom roku 2018/2019
Mgr. Xénia Tobolková Jarošová
Ing. Eva Adámechová
Ing. Mária Špániková
Ing. Zuzana Virguš
Ing. Elena Pelechová
Mgr. Katarína Feniková
Ing. Elena Remencová
Mgr. Veronika Staňková
Ľudo Kraus

predseda
podpredsedníčka
hospodárka
člen
člen
člen
predsedníčka revíznej komisie
členka revíznej komisie
člen revíznej komisie

B. Údaje o počte žiakov školy
Počet žiakov k 15.9.2018
Kolektívne (skupinové) vyučovanie

637 žiakov

Individuálne vyučovanie

530 žiakov

Hudobný odbor

530 žiakov

Výtvarný odbor

498 žiakov

Tanečný odbor

91 žiakov

Literárno-dramatický odbor

48 žiakov

spolu

1 167 žiakov

Absolventi školy v školskom roku 2018/2019

Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Literárnodramatický
odbor
Spolu
absolventov
v odboroch

Absolventov
spolu

Primárne
umelecké
vzdelanie
66

Sekundárne
umelecké
vzdelanie
34

II.stupeň
základného
štúdia
4

Štúdium
pre
dospelých
0

43

51

8

0

6

9

0

0

4

3

0

0

119

97

12

0

228

C. Údaje o počte prijatých žiakov do ZUŠ K. Pádivého na školský rok 2019/2020
Žiaci boli prijatí do ZUŠ K. Pádivého na základe talentových prijímacích skúšok konaných dňa
5.5. a 14.5.2019 a dodatočných prijímacích skúšok 5.9.2019.
HUDOBNÝ ODBOR
TANEČNÝ ODBOR
VÝTVARNÝ ODBOR
LITER-DRAMAT. ODB.

103
36
118
25

Spolu prijatých

282 žiakov

D. Údaje o žiakoch prijatých na stredné a vysoké školy umeleckého
a pedagogického zamerania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Meno žiaka
Hana Scheerová
Alexandra Vachánková

Katarína Juhászová
Nina Staníková
Lucia Kubelová
Daniela Kobydová
Sophia Mináriková
Angelína Chlebanová
Vanesa Žilkayová
Lucia Pecháčková

Triedny učiteľ
Andrej Staňo
Jaroslav Oliš
Eva Kulhánková
Eva Kulhánková
Eva Kulhánková
Eva Kulhánková
Veronika Zahradníková

Igor Mosný
Eugen Finkei
Zuzana B. Janíčková

Názov školy, študijný odbor
Konzervatórium J.L.Bellu Ban.Bystrica
Konzervatórium Žilina
ŠUP Trenčín
ŠUP Trenčín
ŠUP Trenčín
ŠUP Trenčín
ŠUP Trenčín
ŠUP Trenčín
ŠUP Trenčín
STU architektúra

E. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Stav klasifikovaných žiakov k 23. 6. 2018 1 111 žiakov + 56 PŠ
Prospelo s vyznamenaním
Prospelo
Neprospelo

964
147
0

Žiaci prípravného štúdia vo všetkých odboroch nie sú klasifikovaní, ročník ukončujú na základe
potvrdenia o absolvovaní prípravného štúdia.

F. Zoznam učebných odborov a uplatňovaných učebných plánov
V škole sa vyučuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Mladý človek a umenie“
UČEBNÉ ODBORY
Škola je plne organizovaná, sú v nej zriadené všetky štyri odbory
HUDOBNÝ ODBOR
Hra na klávesové nástroje / klavír,
akordeón, keyboard/
Hra na dychové nástroje / klarinet, zobcová
flauta, priečna flauta, pozauna, trúbka,
saxofón/
Hra na strunové nástroje / husle, viola,
violončelo, kontrabas, gitara, basová gitara,
cimbal
Hra na bicie nástroje
Spev, hlasová výchova
VÝTVARNÝ ODBOR
TANEČNÝ ODBOR
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium I. a II. stupňa, základné štúdium
s rozšíreným počtom vyučovacích hodín a štúdium pre dospelých do 25 rokov.

UČEBNÉ PLÁNY
Vyučovanie v školskom roku 2018/2019 bolo realizované podľa učebných plánov pre
základné umelecké školy – odbory hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný, ktoré
schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 9. februára 2018 pod číslom
2018/3131:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2018.

G. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
pedagogických zamestnancov školy.

predpokladu

Počty pedagogických zamestnancov:

ZUŠ

Fyzický
stav
52

Prepočítaný
stav
32,6

Asistenti
xxxx

Odborní
zamestnanci
xxxx

Vychovávatelia
ŠKD
xxxx

Počty nepedagogických zamestnancov:
Základná škola
Fyzický stav
ZUŠ

8

Školská jedáleň

Prepočítaný
stav
7,3

Fyzický stav
xxxx

Prepočítaný
stav
xxxx

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov:
Základná škola

Bez
atestácie

ZUŠ

s I.
atestáciou

s II.
atestáciou

6

4

42

so 6%
kreditovým
príplatkom
5

s 12%
kreditovým
príplatkom
4

Odbornosť vyučovania vyjadrená v % :

ZUŠ K. Pádivého

Individuálna forma
100%

Skupinová forma
100%

Ostatné
xxxxxxx

Rozhodovacie konanie:
Výkon štátnej správy podľa §5 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.
Počet vydaných rozhodnutí podľa §5 ods.:
ZUŠ
Počet rozhodnutí

5a
282

5b
20

5c
6

5d
20

Celkový prehľad pracovníkov školy v školskom roku 2018/2019
Por.
Č.

Priezvisko

Meno

Odbor, predmet

Pedagogickí zamestnanci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Adamko, DiS.art.
Babuliaková, Mgr.art.
Bánovec, MgA.
Baranovič Janíčková, PaedDr.
Bičan, DiS.art.
Brindzák, DiS.art.
Čahojová, DiS.art.
Ďurišová, PaedDr.
Finkei, Mgr.
Fischerová, PaedDr., PhD.

Ľubomír
Jana
Samuel
Zuzana
Ondrej
Jozef
Ľudmila
Jana
Eugen
Zuzana

klarinet, flauta
gitara – materská dovolenka (MD)
klavír, korepetícia
výtvarný odbor
husle
zobc.flauta, trúbka, kontrabas
spev
violončelo
výtvarný odbor
klavír

11
12
13
14
15

Michaela
Kristína
Ján
Martin
Lucia

violončelo
husle
bicie nástroje
spev
výtvarný odbor

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Gabrielová, Bc.
Hlístová, Mgr.art.
Hodál, DiS.art.
Holúbek, DiS.art.
Horňáková Černayová,
Mgr.art.
Hricková, Mgr.art.
Chupáčová
Ilčíková, DiS.art.
Ježík, Mgr.
Kamarášová, DiS.art.
Kapušová Skybová, Mgr.art.
Kička, Mgr.
Klenová, Mgr.
Kotlebová, PaedDr.
Kozáček, Mgr.
Kršková, DiS.art.
Kudla, Mgr.
Kucharovicová, Mgr.
Kulhánková, Mgr.
Martinek, DiS.art.
Matúšová, DiS.art.
Meško, Mgr.
Miková, Mgr.
Mikulčíková, DiS.art.
Oliš, DiS.art.
Orechovský, Mgr.
Orságová, PaedDr.
Piatková, DiS.art.
Piliš, DiS.art.
Píka, DiS.art.
Púčiková, Bc.
Salviany, Bc.
Sekerková, DiS.art.
Sijková Sopoligová, PaedDr.
Skovajsová, PaedDr.

Veronika
Eva
Milica
Peter
Jana
Eliška
Dušan
Daniela
Ľubica
Radim
Eva
Jozef
Jana
Eva
Vladimír
Lucia
Ján
Veronika
Janka
Jaroslav
Michal
Alica
Alena
Marek
Martin
Nikola
Alexander
Žofia
Lenka
Martina

46
47
48
49
50
51
52
53
54

Soukup, DiS.art.
Soukupová, DiS.art.
Staňková, Mgr.
Staňo, Mgr.
Strhárska, DiS.art.
Šedivá, DiS.art.
Ševčíková, Mgr.
Švajda, Bc.
Švajdová, DiS.art.

Ludvík
Veronika
Veronika
Andrej
Janette
Dagmar
Zuzana
Tomáš
Dobroslava

výtvarný odbor
tanečný odbor
Klavír, korepetícia
klavír, korepetícia
gitara
výtvarný odbor
klarinet
akordeón
akordeón, hudobná náuka
keyboard, korepetícia
zobc.flauta, flauta
klavír
Klavír, korepetícia
výtvarný odbor
bicie nástroje, akordeón
spev
výtvarný odbor
výtvarný odbor
keyboard, akordeón
gitara
gitara
klavír, hudobná náuka, LDO
husle
gitara
zobcová flauta
literárno-dramatický odbor
výtvarný odbor
spev
Klavír, korepetícia
violončelo - materská dovolenka
(MD)
saxofón, klarinet
klavír
husle
cimbal
tanečný odbor, LDO
Klavír, klavír
hudobná náuka, akordeón
klavír
spev

55
56
57
58

Švajdová, DiS.art.
Vallová, DiS.art.
Zajacová, DiS.art.
Zemene, DiS.art.

Mária
Adela
Ľubica
Róbert

spev
klavír
husle
husle

60
61
62
63
64
65
66
67

Nepedagogickí zamestnanci
Drábová
Hromník
Hulín
Žáková
Orságová
Repová
Špániková, Ing.
Valla

Stanislava
Jozef
Marián
Stanislava
Alica
Andrea
Mária
Pavol

upratovačka
údržbár
údržbár, vrátnik
upratovačka
ekonomická asistentka
upratovačka
ekonomická manažérka
školník, vrátnik

H. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy.
Každoročne venujeme veľkú pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických
pracovníkov. Škola podporuje záujemcov o ďalšie vzdelávanie tak organizačne (úprava
pracovnej doby, zabezpečenie zastupovania), ako aj finančne (úhrada nákladov na odborné
semináre). Výber seminárov záleží vo veľkej miere na ponuke MPC a ochote učiteľa vzdelávať
sa. Výsledky sa prejavujú predovšetkým v kvalitnejšom vyučovaní, ktoré sa opiera o najnovšie
poznatky z metodiky výučby.
Mnohí učitelia pôsobia v odborných porotách na krajských či celoslovenských
súťažiach vo svojom odbore. Niektorí učitelia sa sami aktívne podieľajú na príprave odborných
vzdelávacích seminárov .
Metodický deň HO – Cimbalová dielňa v Galérii M.A. Bazovského Trenčín
Lektor: Martin Budinský Akadémia umení Banská Bystrica
Metodický deň HO – Jazzový workshop ZUŠ Karola Pádivého
Lektor: Peter Jankech, Anton Jaro, Jakub Kačic
Metodický deň VO – Výtvarné alternatívy, Považská Bystrica
Lektor: Peter Trnka

I. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti.
Ako jedno z ďalších kritérií hodnotenia úrovne výsledkov práce školy sú verejné aktivity,
koncerty, výstavy a divadelné predstavenia. Medzi veľkým množstvom kvalitných akcií pre
verejnosť je ťažko hľadať tú najlepšiu.
HUDOBNÝ ODBOR
• verejné vystúpenia:
◦ triedne, interné koncerty - na týchto koncertoch sa zúčastňujú všetci žiaci v rámci
jednotlivých tried, aby získali pódiové skúsenosti a mali príležitosť predviesť, čo sa
naučili – spolu 56 koncertov

◦ verejné koncerty – 14 koncertov
▪ sú to výberové koncerty, účinkovanie je podmienené účasťou na prehrávkach
▪ vďaka výberu majú koncerty reprezentatívny charakter, výkony žiakov majú
vyššiu kvalitu a znesú prísnejšie kritériá
▪ zúčastňujú sa ich žiaci rôzneho veku, čo je zohľadnené v dramaturgii
koncertov
▪ v tomto školskom roku sme zorganizovali 14 verejných koncert: Jesenný
koncert, Jazzový koncert, Vianočný koncert, Valentínsky koncert, Koncert
s láskou, Rodinný koncert, Študentský koncert, Jarný koncert, Učiteľský
koncert, Na ľudovú nôtu, Medzinárodný koncert komorných súborov, Koncert
za odmenu, Slávnostný koncert k 50. výročiu založenia pobočky v obci Svinná,
GALAKONCERT k 70. výročiu založenia školy.
◦ absolventské koncerty - 3 koncerty
◦ medzinárodný koncert – žiaci HO vystúpili na koncerte družobných škôl v ZUŠ
Pavla Kalety v Českom Těšíne spolu s hudobnou školou W. Kilara z poľského
mesta Wodzislaw Slaski
◦ výchovné a náborové koncerty - 3 koncerty
▪ v tomto školskom roku náborové akcie organizovalo najmä literárnodramatické a tanečné oddelenie
◦ mimoškolské vystúpenia (kultúrne brigády) 25 vystúpení
▪ na mimoškolské vystúpenia sú vyberaní žiaci, ktorí dokážu školu dôstojne
reprezentovať, a tým šíriť nielen jej dobré meno, ale aj sprostredkovať
obecenstvu hodnotný umelecký zážitok
◦ spoločné vystúpenia všetkých odborov, medziodborová spolupráca, súťaže
▪ HO pravidelne zabezpečuje vystúpenia pre vernisáže VO, VO zabezpečuje pre
HO, TO a LDO návrhy plagátov, reklamné predmety a kulisy
▪ Veľkému záujmu zo strany detí sa teší vedomostná súťaž hudobnej náuky
Trenčianska nota, ktorej 5. ročník sa uskutočnil v tomto školskom roku
▪ Komorný sláčikový orchester účinkoval na troch veľkých koncertoch –
Trojkráľový koncert, Balónikový koncert a koncert na festivale Pohoda

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR A TANEČNÝ ODBOR
Žiaci LDO sa zúčastnili predstavení:
• Predstavenie Predaná nevesta – SND Bratislava
• Predstavenie Apartmán v hoteli Bristol – SND Bratislava
• literárnych súťaží Timravina studnička, Tak píšem ja 2018, Škultétyho rečňovanky,
Smrekovo, Šaliansky Maťko, Poetický Púchov, VILLA ZERNA, Dúha 2019
• podujatie Noc divadiel
• žiaci LDO a TO sú so svojimi scénkami , básňami , poéziou a tanečnými choreografiami
stále veľmi žiadaní na rôznych vystúpeniach mimo školy (kultúrnych brigádach) –
Vianočné pásmo na Mierovom námestí , Míľa pre mamu, Strieborný zvonček, návštevy
s krátkymi predstaveniami v materských škôlkach
• v marci sa všetky deti LDO zúčastnili triednych vystúpení a okresného kola
Hviezdoslavov Kubín

•
•
•

žiaci TO sa zúčastnili tanečnej súťaže My Dance Myjava 2018, Trenčiansky tanečný
festival v Trenčíne, Umenie v pohybe v Žiline
Spoločne pred Vianocami – to je názov predstavenia najmladších a starších žiakov I.
a II. stupňa literárno-dramatického a tanečného odboru, ktoré prispeli k atmosfére
Vianoc.
Na záverečnom predstavení TO a LDO Letné múzy sa predstavili všetci žiaci so svojimi
choreografiami a scénkami

VÝTVARNÝ ODBOR
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

V októbri 2018 bola v priestoroch našej Galérie v zábavno-obchodnom centre (ZOC)
MAX nainštalovaná výstava Príroda a životné prostredie, Zima a Letná príroda.
VO tradične spolupracoval so všetkými odbormi školy pri realizácii plagátov
a pozvánok k rôznym podujatiam, ale aj pri výrobe kulís a scény pre LDO či TO.
V jarnom termíne odbor zorganizoval dvojdňový výtvarný plenér na Vršatci, zameraný
na krajinu, prírodniny a land-art.
V priestoroch našej školy sa každoročne usporadúvajú výtvarné súťaže Trenčianskeho
kraja Príroda, životné prostredie a deti, Vesmír očami detí.
Vo februári 2019 pripravili učitelia VO darčeky pre hostí na oslavy 50. výročia založenia
elokovaného pracoviska v obci Svinná.
V spolupráci s mestom Trenčín sa VO zapojil do osláv 1. mája, kde učitelia výtvarného
odboru pripravili výtvarné dielne pre deti.
Absolventská výstava žiakov výtvarného odboru bola zorganizovaná v priestoroch
Galérie ZUŠ.
V júni boli vystavené práce absolventov v ODE pri príležitosti osláv 70. výročia
založenia školy. V rámci osláv bol vydaný katalóg a pripravených 160 darčekových
tašiek pre hostí osláv.
VO zorganizoval 6. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Bienále figurálnej kresby
a maľby 2019. Do súťaže sa zapojilo 226 žiakov z 19 škôl.
Učitelia výtvarného odboru pripravili výtvarnú dielňu Masky z pásky, pri príležitosti
Noc múzeí.

Žiaci z elokovaného pracoviska v Svinnej kultúrne obohacujú život v obci, organizujú
triedne koncerty žiakov, účinkujú pre dôchodcov, robia výchovné koncerty pre materskú
školu, tanečné oddelenie účinkuje na Mikulášskej a Katarínskej zábave, Vynášanie Moreny,
Deň matiek. V tomto školskom roku pobočka v obci Svinná oslávila 50. výročie založenia
elokovaného pracoviska ZUŠ Karola Pádivého. GALAKONCERTOM, na ktorom sa predstavili
bývalí aj súčasní učitelia a žiaci pestrým programom hudobného a tanečného odboru
v dramaturgii vedúceho pobočky Petra Ježíka a Janette Strhárskej, prispeli k oslavám
založenia pobočky.
Zahanbiť sa nenechali učitelia hudobného, literárno-dramatického a výtvarného
odboru a pre verejnosť pripravili žánrovo zaujímavý a rôznorodý učiteľský koncert, ktorý sa
uskutočnil v Refektári Piaristického gymnázia.

Súťaže a prehliadky
Okrem vystúpení a vernisáží, ktoré škola usporiada pre verejnosť, si žiaci školy merajú
svoje sily aj na rôznych súťažiach a prehliadkach. Najlepší žiaci jednotlivých odborov
a oddelení súťažia so svojimi spolužiakmi na školských súťažiach. V tomto roku sa uskutočnila
v škole súťaž v sláčikovom, gitarovom, speváckom, dychovom oddelení a svoje vedomosti si
overili aj žiaci na hudobnej náuke v školskej súťaži Trenčianska nota. Najlepší žiaci školy
reprezentujú svoju školu a svoje mesto na súťažiach krajských, celoslovenských
a medzinárodných.

HUDOBNÝ ODBOR
Názov súťaže

1

Celoslovenská súťaž žiakov v hre
na cimbale, Bratislava

Regionálna,
krajská
celoslovenská
súťaž
Celoslovenská
súťaž

2

Klavírna súťaž Banskoštiavnické
kladivká

Celoslovenská
súťaž

2

Spevácka súťaž Stančekova
Prievidza

Krajská súťaž

3

Bojnice v modernom rytme,
Bojnice
Husľová súťaž Schneiderova
Trnava

Celoslovenská
súťaž
Celoslovenská
súťaž

8

Celoslovenská súťaž Nitrianska
Lutna
Spevácka súťaž Slávik Slovenska
Bratislava
Husľová prehliadka, Komárno

9

Husľová dielňa, Žilina

Celoslovenská
súťaž
Celoslovenská
súťaž
Medzinárodná
prehliadka
Medzinárodná
prehliadka
Krajská súťaž

5

6
7

10 Krajská súťaž Pieseň Lýdie
Fajtovej, Trenčín

Umiestnenie

Ján Oláh ZLATÉ PÁSMO
Hana Scheerová
STRIEBORNÉ PÁSMO
Juraj Gieci STRIEBORNÉ PÁSMO,
Sára Adamková BRONZOVÉ
PÁSMO
Soňa Maradíková ZLATÉ PÁSMO,
Barbora Michalíková ZLATÉ
PÁSMO, Jakub Zboray ZLATÉ
PÁSMO
Samuel Maliarik
STRIEBORNÉ PÁSMO
Matúš Guga BRONZOVÉ PÁSMO,
Mária Novosadová
Jakub Zboray 1. miesto a udelenie
ocenenia za objavnú dramaturgiu
Soňa Maradíková laureát tretej
kategórie
Sára Kosáková
Sára Kosáková
Barbora Horňáková laureát
súťaže

VÝTVARNÝ ODBOR
Názov súťaže

1

Regionálna,
krajská,
celoslovenská
súťaž
Krajská súťaž

2

Príroda, životné prostredie
a deti, Trenčín
Vesmír očami detí, Trenčín

3

Lidická ruža, Lidice

Medzinárodná
súťaž

4
5

Bienále figurálnej kresby
a maľby, Trenčín
Kanagawa, Japonsko

6

Bitola, Macedónsko

7

Mudrochova paleta, Senica

8

Cesta čiary, Kremnica

Celoslovenská
súťaž
Medzinárodná
súťaž
Medzinárodná
súťaž
Celoslovenská
súťaž
Celoslovenská
súťaž

Krajská súťaž

Umiestnenie

Tatiana Botková CENA,
Viktória Gašparovičová CENA,
Adela Melovská CENA,
Sofia Šusteková CENA,
Michal Kobyda CENA,
Samuel Hujo CENA
Tereza Zubáková ČESTNÉ
UZNANIE,
Juraj Brindzák ČESTNÉ UZNANIE
Lenka Šupicová 3. miesto
Martina Richtárechová CENA
Bez umiestnenia
Lucia Gröplová CENA
Bez umiestnenia

TANEČNÝ ODBOR
Názov súťaže

1

My Dance Myjava 2018

2

Trenčiansky tanečný festival

3

Umenie v pohybe, Žilina

Regionálna,
krajská,
celoslovenská
súťaž
Celoslovenská
súťaž
Nesúťažná
prehliadka
tancov
Celoslovenská
súťaž

Umiestnenie

Bez umiestnenia
Bez umiestnenia

choreografia mladší žiaci –
BRONZOVÉ PÁSMO
choreografia starší žiaci –
BRONZOVÉ PÁSMO

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Názov súťaže

1

Šaliansky Maťko, Trenčín

Regionálna,
krajská,
celoslovenská
súťaž
Okresná súťaž

2
3

Timravina studnička, Trenčín
Hviezdoslavov Kubín, Trenčín

Krajská súťaž
Obvodné kolo

4
5

Dobiášov rozprávkový Trenčín
VILLA ZERNA, literárna súťaž

6

Literárna cena Janka Frátrika

Okresná súťaž
Celoslovenská
súťaž
Celoslovenská
súťaž

7

Tak píšem ja 2018

8

Škultétyho rečňovanky

9

Smrekovo

10 Poetický Púchov
11 Dúha 2019

Celoslovenská
súťaž
Celoslovenská
súťaž
Krajská
prehliadka
Celoslovenská
súťaž
Celoslovenská
súťaž

Umiestnenie

1. miesto Paula Podivinská
3. miesto Oto Trška
2. miesto Olívia Hlucháňová
3. miesto Michaela Fáberová
2. miesto Aram Tobolka obv.k.
3. miesto Aram Tobolka okres.k.
2. miesto Olívia Hlucháňová
3. miesto Nina Prokešová
2. miesto Soňa Pavlíková
3. miesto Eliška Giraltošová
Čestné uznanie Ema
Cvancigerová
1. miesto Liliana Ridziová
Natália Monika Koritková CENA
časopisu SLNIEČKO
2. miesto Liliana Ridziová
bez ocenenia
3. miesto Chiara Škorcová

J. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.
Od marca roku 2013 škola sídli v jednej budove so všetkými štyrmi odbormi. Budova
prešla v roku 2015 obnovou, čo sa týka výmeny okien na celej budove školy a obnovenia
fasády. Škola však potrebuje generálnu opravu elektrických rozvodov, rozvodov vody,
odpadov.
•
•
•
•
•

Otvorili sme novú Koncertnú sálu a Galériu ZUŠ v priestoroch školy
Boli vymaľované dve triedy hudobnej náuky, v ktorých sa vymenila podlahová krytina
Zakúpili sme 1 nový televízor pre hudobný odbor, do triedy hudobnej náuky
Zakúpili sme nový ozvučovací systém L.U.C.A.S Nano pre potreby verejných koncertov
Zrekonštruovali sa dvere a zárubne do tried

K. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy.
Rozpočet sa stanovuje na kalendárny rok.
Na rok 2018 sme mali stanovený rozpočet v nasledovnom členení:
Príspevok z rozpočtu mesta
z toho
Príspevok na mzdy 610
Príspevok na odvody 620
Príspevok na prevádzku 630
Transfery 640
Na rok 2019 máme stanovený rozpočet nasledovne:
Príspevok z rozpočtu mesta
z toho
Príspevok na mzdy 610
Príspevok na odvody 620
Príspevok na prevádzku 630
Transfery 640

1 129 795 €
743 050 €
254 310 €
127 935 €
4 500 €

Každý mesiac sme dostávali 1/12 z uvedených rozpočtov.
9. – 12./2018
1.– 8./2019
Spolu

345 104 €
753 197 €
1 098 301 €

1 035 313 €
681 179 €
232 034 €
118 566 €
3 534 €

L. Vyhodnotenie školského roka
Základná umelecká škola nepatrí do siete škôl s povinnou školskou dochádzkou, preto
za pozitívny fakt považujeme, že na školu prichádzajú žiaci dobrovoľne, s veľkým záujmom
o študijný odbor.
Kladne môžem hodnotiť:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

100% kvalifikovanosť pedagogického zboru
vekovo rôznorodý pedagogický zbor, 42% mužov učiteľov
aktívne Rodičovské združenie, pomoc pri materiálnom vybavení školy
pravidelnú prezentácia žiakov a učiteľov všetkých odborov na verejných koncertoch
školy, školských vystúpeniach a výstavách
dobrú spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami v meste – koncertné a výstavné priestory
v Galérii M. A. Bazovského, koncertný priestor v refektári Piaristického gymnázia,
s Kultúrnym a informačným centrom, Trenčianskym osvetovým strediskom atď.
prezentáciu žiakov pri príležitosti významných akcií Mesta Trenčín
získanie mimorozpočtových zdrojov – grantová podpora Mesta Trenčín a sponzorské
dary
pravidelnú a úspešnú reprezentácia školy na celoslovenských a medzinárodných
súťažiach
dobrú spoluprácu s materskými školami
zapájanie žiakov a rodičov do spoločných prezentácií

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

obohacovanie ponuky školy v rámci výchovy umením – zájazdy na koncerty a výstavy,
exkurzie, krajinárske plenéry, návštevy divadiel a pod.
GALAKONCERT k 50. výročiu založenia pobočky v obci Svinná
GALAKONCERT k 70. výročiu založenia Základnej umeleckej školy Karola Pádivého
Tlač tridsaťpäť stranového katalógu k 70. výročiu školy o histórii, jeho učiteľoch a
odboroch
usporiadanie súťaží :
✓ V hre na dychových plechových nástrojoch Trenčianskeho
kraja
✓ Krajské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska
✓ Výtvarná súťaž Príroda, deti a životné prostredie
✓ Výtvarná súťaž Vesmír očami detí
✓ Bienále figurálnej kresby a maľby 2019
✓ Účasť na medzinárodnom koncerte družobných škôl
záujem našich žiakov o umelecké stredné školy
pomerne veľkú návštevnosť rodičov a sympatizantov školy na našich koncertoch,
triednych prehrávkach, predstaveniach a výstavách
kreatívny Školský vzdelávací program
propagáciu školy, webovú stránku školy
dobrú spolupráca medzi jednotlivými odbormi (HO, VO, TO, LDO)
škola je dlhoročným členom EMU a EMCY/Európskej únie hudobných škôl/. Je
riadnym členom AZUŠ – EMU Slovakia /Asociácie základných umeleckých škôl/
spoluprácu so zahraničnými školami v Poľsku a Českej republike

Úlohy do budúceho školského roka:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

zapájať žiakov do vyučovania komornej hry, hry v súboroch a orchestroch
a novovytvorenom speváckom zbore,
dokončiť vybavenie tried novým školským nábytkom (mnohé triedy sú vybavené
opotrebovaným nábytkom),
vytvoriť triedu pre výuku bicích nástrojov,
začať rekonštrukciu toaletných zariadení a odpadových rúr, elektrických rozvodov,
udržiavať komunikáciu žiak – rodič – učiteľ,
prebudiť väčší záujem o výučbu v tanečnom odbore a literárno-dramatickom odbore,
podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov ako v oblasti
predmetových didaktík, pedagogiky a psychológie, tak i v oblastiach práce
s počítačom, internetom a modernými technikami.
zabezpečiť aktualizačné vzdelávanie pre všetkých pedagogických zamestnancov.

Trenčín 30. 9. 2019

Vypracovala: Mgr. Eva Kulhánková, riaditeľka školy

