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Východiská a podklady: 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy 

Sliač v školskom roku 2020/2021 je spracovaná v súlade s: 

• Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. 1. 2021, 

• Koncepčný zámer rozvoja ZUŠ do roku 2023, 

• Plán práce ZUŠ Sliač na školský rok 2020/2021 (mesačné plány práce), 

• Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií ZUŠ Sliač, 

• Vyhodnotenie prospechu a dochádzky žiakov ZUŠ Sliač v šk. roku 2020/2021, 

• Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Sliač 

• Vyhodnotenie prezentácie a reprezentácie školy v jednotlivých odboroch ZUŠ Sliač. 
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I. 1. Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a) 

o názov školy:   Základná umelecká škola Sliač, SNP 39 

o adresa školy:   SNP 308/39, 962 31 Sliač 

o telefónne číslo:  0911 621 759  

o webové sídlo školy:  www.zussliac.sk 

o e-mailová adresa:   zus.sliac@gmail.com  

o adresa elektronickej pošty: ico://sk/37888889 

 

Vedúci zamestnanci školy (§ 2 ods. 1 písm. a) 

o riaditeľka:   PaedDr. Alica Hancková, PhD. (menovaná od 1. 7. 2019) 

o zástupca riaditeľky:   Mgr. Vladimír Plachý, DiS. art. 

 

Údaje o zriaďovateľovi (§ 2 ods. 1 písm. b)    

o názov:     Mesto Sliač 

o adresa:    Letecká 1, 962 31 Sliač 

o štatutár:   Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka 

o telefónne číslo:  +421 45 2021 711 

o webové sídlo:   www.sliac.sk 

o e-mailová adresa:  primator@sliac.sk 

o adresa elektronickej pošty:  ico://sk/00320277   

   

Údaje o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy  (§ 2 ods. 1 písm. c) 

Údaje o rade školy: 

      Rada školy pri ZUŠ Sliač, bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe       

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

po voľbách dňa 11.10. 2016. Zvolená Rada školy pri ZUŠ Sliač mala ukončiť svoje štvorročné funkčné 

pôsobenie novými voľbami v októbri 2020. 

     Vzhľadom na  mimoriadnu situáciu počas COVID-19 a trvanie núdzového stavu, funkčné obdobie  Rady 

školy sa predĺžilo. 

 

Členovia rady školy: 

 
o predseda:  Ivo Novák, DiS. art. – zástupca pedagogických zamestnancov 

o členovia:   Dušana Sľúková, DiS. art. - zástupca pedagogických zamestnancov  

Renáta Benková – zástupca nepedagogických zamestnancov 

MUDr. Zuzana Madlenová – zástupca rodičov  

Ing. arch. Stanislava Švantner Troppová – zástupca rodičov 

Lenka Kuricová – zástupca rodičov 

Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová – delegovaný člen za zriaďovateľa, 

primátorka  

Marek Moravčík – delegovaný člen za zriaďovateľa, poslanec 

Ing. František Lukáč – delegovaný člen za zriaďovateľa, poslanec 

http://www.zussliac.sk/
mailto:zus.sliac@gmail.com
mailto:primator@sliac.sk
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021: 

Rada školy pri ZUŠ Sliač pracovala v školskom roku 2020/2021 v čase pandémie COVID-19 a v čase 

mimoriadnej situácie, dištančným spôsobom. Materiály na vyjadrenie rady školy sa predkladali 

elektronicky (e-mailovou komunikáciou) v termíne do 15. októbra 2020. 

Zoznam zásadných predložených a prerokovaných materiálov v Rade školy: 

• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

• Správa o hospodárení, 

• Koncepčný zámer rozvoja školy, 

• Návrh rozpočtu, 

• Návrhy o počte prijímaných žiakov, návrhy študijných odborov a ich zameranie, 

• Školský vzdelávací program, 

• Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu ZUŠ. 

Údaje o činnosti poradných orgánov riaditeľky školy (§ 2 ods.1 písm. c) 

o Umelecká rada – jej členmi sú vedúci predmetových komisií (ďalej „PK“) jednotlivých 

umeleckých odborov, schádza sa podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. 

o predsedníčka: Dušana Sľúková, DiS. art. 

o členovia:  Ivo Novák, DiS. art. 

          Mgr. art. Marta Turčanová, ArtD. 

          Martina Bednarčiková, DiS. art. 

  PaedDr. Alica Hancková, PhD. 

 

Prerokované materiály: 

• Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR v školskom roku 2020/2021, 

• Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2020/2021, 

• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok, 

• Správa o hospodárení za uplynulý kalendárny rok, 

• Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie, príprava projektov, 

• Plán práce ZUŠ na školský rok 2020/2021 (mesačné návrhy, realizácia, hodnotenie), 

• Reevidovanie Školského vzdelávacieho programu ISCED 1B, ISCED 2B (doplnenie), 

• Plány práce PK jednotlivých umeleckých odborov a predmetov, 

• Konkrétna činnosť PK (polročné a záverečné hodnotenie),  

• Odborná umelecká celoročná príprava koncertov, súťaží, interných i externých podujatí školy 

(návrhy, realizácia, hodnotenie, spätná väzba). 
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o Pedagogická rada – jej členmi sú  pedagogickí zamestnanci ZUŠ (ďalej „PZ“), schádza sa podľa 

potreby, najmenej raz mesačne. 

Prerokované materiály: 

• Poriadky ZUŠ – ich aktualizácia (Pracovný poriadok, Vnútorný a Školský poriadok, Prevádzkový 

poriadok, Organizačný poriadok a organizačná štruktúra školy, Rokovací poriadok, Plán 

vnútroškolskej kontroly, Kritéria hodnotenia zamestnancov ZUŠ, interné smernice školy, Etický 

kódex zamestnanca ZUŠ Sliač, Bezpečnostná dokumentácia GDPR, Postup pri poskytovaní prvej 

pomoci, agenda BOZP a PO), 

• Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR v školskom roku 2020/2021, 

• Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2020/2021, 

• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok, 

• Správa o hospodárení za uplynulý kalendárny rok, 

• Koncepčný zámer školy pre nasledujúce obdobie, príprava projektov (prerokovanie, schválenie), 

• Informácie zo zasadnutí Rady školy, Rodičovského združenia pri ZUŠ Sliač, Mestského 

zastupiteľstva v Sliači, Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Sliači, Komisie 

ZPOZ-u pri MsZ v Sliači, 

• Plán práce ZUŠ na školský rok 2020/2021 (návrhy, realizácia, hodnotenie), 

• Pedagogická dokumentácia, triedna agenda, pracovné plány: individuálne plány práce, mesačné 

plány práce, harmonogram koncertov, súťaží, festivalov a ďalších podujatí, harmonogram termínov 

na splnenie pracovných úloh, 

• Schvaľovanie plánov práce PK jednotlivých umeleckých odborov, konkrétna činnosť PK (polročné 

a záverečné hodnotenie), 

• Odborná umelecká celoročná príprava koncertov, súťaží, interných i externých podujatí školy 

(návrhy, realizácia, hodnotenie, spätná väzba), 

• Celoročný plán práce Umeleckej rady ZUŠ – návrhy, schválenie, 

• Hodnotenie žiakov – kritéria klasifikovania (štvrťročná, polročná, trištvrťročná, záverečná 

hodnotiaca rada), 

• Plán profesijného rozvoja zamestnancov – návrhy, aktuálnosť a vhodnosť ponúkaných programov 

pre potreby školy, aktualizačné vzdelávanie, 

• Osobný plán profesijného rastu pedagogického zamestnanca, kariérové pozície –   ich aktualizácia, 

• Plán výkonov pedagogického zamestnanca, pracovné úväzky PZ – ich aktualizácia, 

• Aplikovanie Školského vzdelávacieho programu – ISCED 1B 2B a ďalšie reformné ročníky. 
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o Pracovná rada – jej členmi sú všetci zamestnanci ZUŠ, schádza sa podľa potreby, najmenej raz za 

štvrťrok. 

Prerokované materiály: 

• Oboznámenie sa s platnými poriadkami a internými smernicami školy, 

• Informácie RŠ o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu ZUŠ v školskom roku 2020/ 2021, 

• Celoročné návrhy k plynulému organizačno-technickému zabezpečeniu  pripravovaných interných 

i externých projektov, koncertov, tanečných vystúpení, vernisáži a výstav, umeleckých výjazdov 

školy (pravidelná kontrola, hodnotenie, spätná väzba), 

• Oboznámenie sa s platnými predpismi v oblasti BOZP, PO a CO (aktualizácia podľa aktuálnych 

legislatívnych zmien), 

• Oboznámenie sa s platnými predpismi v oblasti zabezpečenia ochrany osobných údajov GDPR,  

• Aktuálne informácie a požiadavky hospodársko-správneho úseku, zber štatistických údajov, 

• Kontrola platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium, 

• Pravidelné ekonomické analýzy – podklady čerpania finančných prostriedkov školy Organizačné a 

technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, koncertov, podujatí, riešenie 

prevádzkových problémov, 

• Informácie zo zasadnutí Rady školy, Rodičovského združenia, Porady riaditeľov škôl a školských 

zariadení v pôsobnosti mesta Sliač, MsZ v Sliači, 

• Požiadavky na aktualizáciu webového sídla školy a infotabúľ školy. 

o Ďalšie metodické orgány –  predmetové komisie jednotlivých umeleckých odborov (PK oddelenia 

dychy a spev, PK klávesového oddelenia, PK strunového oddelenia, PK medziodborové – 

skupinové formy výučby). 

Predmetová komisia  

strunového oddelenia 
Ivo Novák, DiS. art. 

  Adriána Kuzmová, DiS. art. 

  Mgr. art. Kristýna Burianová 

  Mgr. art. Martina Kuštárová, DiS. art. 

  Radko Ďurčík, Dis. art. 

  Mgr. Vladimír Plachý, DiS. art. 

Predmetová komisia  

dychového a speváckeho 

oddelenia 

Dušana Sľúková, DiS. art. 
  PaedDr. Alica Hancková, PhD. 

  Bc. Martin Vetrák, DiS. art. 

  Mgr. art. Marek Bednarčik, DiS. art. 

Predmetová komisia 

klávesového oddelenia 
Mgr. art. Marta Turčanová, ArtD. 

  PaedDr. Alica Hancková, PhD. 

  Mgr. Vladimír Plachý, DiS. art. 

  Mgr. art. Bohdan Koval 

  Mgr. art. Alica Hancková, ArtD. 

  Simona Paľová, DiS.art. 

Predmetová komisia 

medziodborovej skupinovej 

výučby (VO a TO) 

Martina Bednarčiková, DiS. art. 

  Bc. Eva Segečová  

  Lucia Kolačkovská 

  Mgr. Romana Dorotovičová 

  Mgr. Monika Ungero 

  Zuzana Vaníková 
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Činnosť, priority a kľúčové úlohy PK: 

o orientácia činnosti  metodických  orgánov v poradných orgánoch a komisiách pri ZUŠ s cieľom 

skvalitnenia a zefektívnenia vyučovacieho procesu, 

o uplatňovanie progresívnych a inovatívnych metód  a  foriem práce, ďalšie vzdelávanie, školenia 

a odborné semináre PZ, 

o skvalitňovanie práce učiteľov (zvýšené kritéria a požiadavky na vzdelávacie štandardy, postupné 

zavádzanie exemplifikačných úloh), 

o počas pandémie (COVID 19) pracovali metodické orgány ZUŠ dištančným spôsobom. 

 

I.2. Údaje o počte žiakov školy 

Prehľad počtu žiakov v šk. r. 2020/21 v členení na odbory 

 

Prehľad počtu žiakov v šk. r. 2020/21 v členení na stupne štúdia a ročníky 
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I.3. Údaje o počte prijatých žiakov na vzdelávanie na strednej škole, resp. na VŠ 

o 1 žiačka - Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene, odbor Tvorba nábytku a interiéru, 

o  1 žiačka – Technická univerzita Zvolen, odbor dizajn nábytku a interiéru 

I.4. Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Stupeň celkového hodnotenia 

v odboroch 

Prospeli 

s vyznamenaním 
Prospeli Neprospeli 

Spolu Spolu Spolu 

Hudobný odbor 144 3 - 

Výtvarný odbor 102 - - 

Tanečný odbor 112 - - 

Spolu 355 3 0 

* Zvyšný počet neklasifikovaných žiakov do celkového počtu žiakov, tvorili žiaci prípravného štúdia vo všetkých odboroch 

školy. Prípravné štúdium sa hodnotilo slovom „absolvoval“ a následný postup do 1. ročníka základného štúdia bol podmienený 

splnením požadovaných predpokladov.   
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Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy v školskom roku 2020/2021: 

Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému 

hodnoteniu žiakov základných umeleckých škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie 

a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.  

Kontrola a hodnotenie žiakov ZUŠ ďalej vychádzali zo všeobecných pedagogických a 

psychologických zásad, rozpracovaných v Metodickom pokyne č. 21/2009-R na klasifikáciu a hodnotenie 

žiakov základných umeleckých škôl, vydaného MŠVVaŠ SR. 

V ZUŠ prevažuje vlastný záujem žiakov o vzdelávanie. Vychádzame z individuálnych 

predpokladov žiaka a platných učebných plánov a tomu zodpovedajú výsledky hodnotenia. Vedenie školy 

hodnotí výsledky pedagogickej činnosti ako veľmi dobré. Nakoľko sme umelecká škola a prospech žiaka 

závisí od jeho talentu a dispozícií, považujeme klasifikáciu našich žiakov na veľmi dobrej úrovni. 

Aj v tomto školskom roku sme prioritne uplatňovali klasifikáciu ako ďalšiu formu hodnotenia, kde 

výsledky vyjadrovali prospech žiaka (vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z.), určený stupňom na štvorbodovej 

stupnici. Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa klasifikoval stupňami: 

o stupeň – výborný 

o stupeň – chválitebný 

o stupeň – uspokojivý 

o stupeň – neuspokojivý 
 

 Celkové hodnotenie žiaka vychádzalo z výsledkov súhrnnej klasifikácie na konci prvého polroka 

a druhého polroka príslušného školského roka a vyjadrovalo sa stupňami:  

a) prospel s vyznamenaním, 

b) prospel, 

c) neprospel. 

Žiak prospel s vyznamenaním, ak bol z hlavného predmetu klasifikovaný stupňom 1 – výborný, 

v žiadnom z povinných predmetov nebol klasifikovaný stupňom horším ako 2 – chválitebný a z povinných 

predmetov nemal horší priemerný prospech ako 1,5. 

Žiak prospel, ak ani v jednom z povinných predmetov nebol klasifikovaný stupňom neuspokojivý. 

Žiak neprospel, ak mal aj po opravnej skúške z niektorého povinného predmetu stupeň 4 –  

neuspokojivý. 

Žiaci v prípravnom štúdiu v jednotlivých umeleckých odboroch sa neklasifikovali, ich štúdium bolo 

prípravou na prijatie na základné štúdium v ZUŠ. Podmienku prijatia na základné štúdium bolo splnenie 

požadovaných predpokladov a hodnotenie s odporúčaním triedneho učiteľa. Toto hodnotenie 

s odporúčaním pokračovať alebo nepokračovať v základnom štúdiu sa vykonávalo slovne na konci 

školského roka po absolvovaní prípravného štúdia na tlačive schválenom ministerstvom školstva. 

Správanie žiaka ZUŠ sa osobitne neklasifikovalo a neovplyvnilo ani klasifikáciu v učebných 

predmetoch. Ojedinelé prípady, kedy má správanie žiaka negatívny vplyv na dosahované výsledky sme 

v tomto školskom roku nezaznamenali. O prospechu a správaní žiaka informovali jeho zákonného zástupcu 

triedni učitelia alebo riaditeľka školy. 

V hudobnom odbore boli hodnotené predmety: hlavný predmet (hra na nástroji, spev), hudobná 

náuka, obligátny nástroj. Predmety ako je komorná hra, sprievod, Komorný, zborový spev, Hra v súbore, 

Štvorručná hra boli vyjadrené slovom – absolvoval. 
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Vo výtvarnom odbore boli hodnotené predmety: Kresba, Maľba, Grafika, Dekoratívne činnosti, 

Modelovanie a práca s materiálom. Predmet – Vybrané state z teórie umenia boli vyjadrené slovom – 

absolvoval. 

V tanečnom odbore boli hodnotené predmety: Tanečná príprava, Klasický tanec, Ľudový tanec, 

Džezový tanec, Kreatívny tanec, Hip Hop – súborová práca. Predmet Tanečná prax bol vyjadrený slovom 

absolvoval.  

I.5. Údaje o fyzickom počte zamestnancov  a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. e, f)  

Počet PZ 

Spolu: 17/ z toho 

splnenie 

KP 

nesplnenie 

KP  

doplňujúci 

si KP 

počet 

učiteľov 

15 2 2 17 

 

I.6. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§2 ods. 1 písm. g)  

1. Deň otvorených dverí, zápis žiakov do ZUŠ – všetky umelecké odbory 

2. Dodatočné prijímačky do HO, TO a VO, september 2020 

3. Výstava prác VO, september 2020 

4. Elektronická prezentácia výtv. prác žiakov, september 2020 

5. Verejná výstava autorských prác výtvarníčky a pedagogičky ZUŠ Moniky Ungero pod názvom“ Keď 

niekoho stratíš“, Galéria na Tehelnej ul. vo ZV, august, september 2020 

6. Vystúpenie ZUŠ v spoloč. sále Palace – kúpele Sliač, september 2020 

7. Klavírny recitál v koncertnej sále ZUŠ (p.uč.Koval), september 2020 

8. Sanok (PL), umelecká prezentácia ZUŠ, september 2020 

9. BASS FEST 2020, september 2020 

10. Dni otvorených dverí TO, september 2020 

11. Vystúpenie ZUŠ v spoloč. sále Palace – kúpele Sliač, október 2020 

12. Úcta k starším, hud. program ZUŠ vo ZV, október 2020 

13. Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi, účasť vo výtvarnej súťaži na tému Starí rodičia v čase 

korony – výtvarná súťaž, október 2021 

14. Slávnostný galakoncert k 55. výročiu školy – Oslávte to s nami, október 2020 

15. Výtvarná výstava – sprievodné podujatie k výročiu školy, október 2020 

16. Elektronická prezentácia výtv. prác žiakov, október 2020 

Počet zamestnancov  

spolu počet PZ počet NZ 

23 18/1PZ DOPČ 5/2 NZ DOPČ 
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17. Vydanie debutového albumu „ Poctený životom“, participácia pedagóga M. Bednarčíka, október 2020  

18. Vydanie debutového albumu „Cesta“ M. Vetráka, november 2020 

19. Vydanie limitovanej edície Vianočného CD M. Vetráka s kapelou, december 2020 

20. Webinár pre riaditeľov ZUŠ: Dištančné vyučovanie na ZUŠ, lektorka A. Hancková, december 2020 

21. Dni tanca, online hodiny, december 2020 

22. Elektronická prezentácia výtvarných prác žiakov ZUŠ Sliač s adventnou tematikou, december 2020 

23. Vianočné hudobné pozdravy, online inštrumentálne a vokálne koncerty žiakov ZUŠ, december 2020 

24. Vianočný online koncert, Kaskády, december 2020 

25. Novoročné hudobné pozdravy, online inštrumentálne a vokálne koncerty žiakov ZUŠ, január 2021 

26. Elektronická prezentácia výtv. prác žiakov, január 2021 

27. Klavírny recitál v Slovenskej filharmónii, online prenos, január 2021 

28. Klavírny recitál v Ľvovskej národnej filharmónii, február 2021 

29. Gitarová Nitra e-súťaž, február 2021 

30. Smižianska gitara e-súťaž, február 2021 

31. La guitaromania e-súťaž, február 2021 

32. Husľový recitál v ZUŠ, online prenos, február 2021 

33. Elektronická výstava prác žiakov VO, február 2021 

34. Hudobné pozdravy ku Dňu učiteľov – Od nás pre Vás, online účinkovanie žiakov školy, marec 2021 

35. Veľkonočné hudobno-tanečné pozdravy, apríl 2021 

36. Vesmír očami detí, okresné kolo výtvarnej súťaže, apríl 2021 

37. Ako tancujem doma, tanečné aktivity žiakov z domáceho prostredia, apríl 2021 

38. Hudobné pozdravy ku Dňu matiek, online koncert žiakov ZUŠ, máj 2021 

39. Medzinárodný klavírny festoval „Bieszczady bez granic“ XVII. ročník vo Varšave, máj 2021 

40. Koncert s Národnym komorným orchestrom Varšavskej filharmónie, máj 2021 

41. Varšava (PL), vzdelávací workshop, umelecká prezentácia ZUŠ, máj 2021 

42. Vesmír očami detí, celoslovenská svýtvarná súťaž, máj 2021 

43. Pinksong, celoslovenská spevácka súťaž vo ZV, máj 2021 

44. Vokálny ďakovný koncert v Cikkerovej sieni v B.Bystrici, jún 2021 

45. Literárno – hudobné zrkadlenie, hud. koncert ZUŠ na Starej radnici vo ZV, jún 2021 

46. Detský literárny Zvolen 2021, jún 2021 

47. Elektronická výstava výtvarných prác žiakov, jún 2021 

48. Školské kolo klav., gitarovej, dychovej a speváckej súťaže, jún 2021 

49. Medzinárodná súťaž v hre na hud. nástrojoch: klavír, spev, dychy (UA), jún 2021 
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50. Interný koncert žiakov riaditeľky školy A. Hanckovej, jún 2021 

51. Interný koncert žiakov p. uč. R. Ďurčíka, jún 2021 

52. Interný koncert žiakov p. uč. Hanckovej, jún 2021 

53. Interný koncert žiakov p. uč. Plachého, jún 2021 

54. Interný koncert žiakov p. uč. Bednarčíka, jún 2021 

55. Interný koncert žiakov p. uč. Nováka, jún 2021 

56. Interný koncert žiakov p. uč. Paľovej, jún 2021 

57. Interný koncert žiakov p. uč. Kuzmovej, jún 2021 

58. Interný koncert žiakov p. uč. Sľúkovej, jún 2021 

59. Interný koncert žiakov p. uč. Vetráka, jún 2021 

60. Interný koncert žiakov p. uč. Kovala, jún 2021 

61. Interný koncert žiakov p. uč. Burianovej, jún 2021 

62. Interný koncert žiakov p. uč. Kuštárovej, jún 2021 

63. Interné hud. - divad. predstavenie ž. p. uč. Vaníkovej, jún 2021 

64. Interný tanečný večer v ZUŠ, jún 2021 

65. Otvorená hodina TO v Záhrade umenia, jún 2021 

66. Spievam po francúzsky, celoslovenská spevácka súťaž, jún 2021 

67. Spievam po francúzsky, medzinárodná spevácka súťaž v Krakowe, jún 2021 

68. Gitarový koncert p.uč.Burianovej, AUBB, jún 2021 

69. Talentové prijímacie skúšky do ZUŠ, jún 2021 

70. „Týždeň otvorených dverí“ ZUŠ, jún 2021 

71. Výstava prác žiakov VO ku Dňu detí, vestibul ZUŠ, jún 2021 

72. Tvorivé dielne výtvarného odboru, jún 2021 

73. Výstava prác žiakov VO, prijatých na stredné umelecké školy, jún 2021 

74. Výtvarníci na ulici, otvorené hodiny, verejná výstava prác žiakov a hudobné vystúpenie ZUŠ, na 

Námestí pri fontáne, jún 2021 

75. Výstava výtvarných prác v Záhrade umenia pri ZUŠ, jún 2021 

76. Medzinárodná výtvarná súťaž: Ríša fantázie, jún 2021 

77. ZUŠ Sliač Mestu Sliač, hudobno-tanečný koncert ZUŠ v rámci Dní Mesta Sliač, areál ZŠ A. 

Sládkoviča, jún 2021 

78. Medzinárodný klavírny seminár EPTA BA, august 2021 

79. Celoročné zabezpečovanie hudobnej produkcie pri drobných slávnostiach, osobných jubileách, 

sobášnych obradoch, pohreboch, nevymenované akcie podľa požiadaviek. 



Základná umelecká škola, SNP 308/39, 962 31 Sliač 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Sliač 

13 

 Dosiahnuté výsledky na súťažiach: 

ZUŠ Sliač sa v školskom roku 2020/21 zapojila do nasledovných súťažných umeleckých regionálnych, 

celoslovenských a medzinárodných súťaží: 

• Najkrajšie chvíle so starými rodičmi 2020, výtvarná súťaž, ocenených 7 žiakov v kategórii ZUŠ 

• Gitarová Nitra e-súťaž, február 2021, ocenení 2 žiaci 

• Smižianska gitara e-súťaž, február 2021, strieborné pásmo, 2 žiaci 

• La guitaromania e-súťaž, február 2021, zlaté pásmo, 1 žiačka 

• Vesmír očami detí 2021, okresná výtvarná súťaž vo Zvolene, ocenených 7 žiakov 

• Vesmír očami detí 2021, celoslovenská výtvarný súťaž, ocenená 1 žiačka 

• Pinksong 2021, celoslovenská spevácka súťaž vo ZV, zlaté pásmo 1 žiak 

• Medzinárodná hudobná online súťaž – Ukrajina 2021, laureáti súťaže v hre na klavíri: 2 žiaci 

• Medzinárodná hudobná online súťaž – Ukrajina 2021, laureátka súťaže v hre na dychových 

nástrojoch: 1 žiačka 

• Medzinárodná hudobná online súťaž – Ukrajina 2021, laureátka súťaže: 1 žiačka 

• Celoslovenská spevácka súťaž „ Spievam po francúzsky 2021“, 2. miesto, 1 žiačka 

• Medzinárodná spevácka súťaž „ Spievam po francúzsky 2021“ 1. miesto, 1 žiačka 

• Medzinárodná výtvarná súťaž „Ríša fantázie 2021“ celosl. súťaž, bronzové pásmo, 1 žiačka 

Ďalšie plánované regionálne a celoslovenské súťaže s medzinárodnou účasťou sa neuskutočnili z dôvodu 

trvania mimoriadnej situácie COVID 19. 

 

Ocenenia pre pedagógov: 

 

Cena riaditeľa Domu kultúry M. Gruchoty v Stalowej Woli (PL), pozvánka na uskutočnenie klavírneho 

polorecitálu v Stalowej Woli v sezóne 2021-2022. 

Cena riaditeľa Toruńskiej orkiestry Symfonicznej P. Kempińskiego (PL), pozvánka na koncert –  

účinkovanie s orchestrom TOS v sezóne 2021-2022. 

Cena riaditeľky Samorzadovego Centrumu Kultury w Mielcu J. Kruszyńskiej (PL), pozvánka na  

uskutočnenie klavírneho polorecitálu v rámci Mielckého klavírneho festivalu 2021-2022. 

Cena riaditeľa Slovenského inšitútu vo Varšave A. Kromku (PL), pozvánka na uskutočnenie klavírneho 

recitálu v IS vo Varšave v sezóne 2021-2022. 

Cena za najlepšiu interpretáciu koncertu s Národným komorným orchestrom Varšavskej  

Filharmónie (PL). 

Cena za pedagogické vedenie žiaka a prípravu na Medzinárodnú hudobnú súťaž v Ukrajine. 

Ocenenie za sólový album M. Vetráka, pod gesciou Lucie Bílej (CZ). 
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I.7. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. h) 

Interné projekty školy 

Názov projektu Zameranie Počet 

zapojených 

žiakov 

Počet 

zapojených 

učiteľov 

Náklady 

( v €) 

Projekt Staň sa členom 

orchestrov 

Nábor a uplatnenie 

nadaných žiakov 

v školských orchestroch 

20 4 --- 

Výchovné koncerty pre 

ZŠ a SŠ „Od klasiky po 

jazz“ 

Koncerty pre cieľovú 

skupinu s tematickým 

zameraním 

   

Výchovné koncerty pre 

najmenších 

Koncert pre cieľovú 

skupinu s tematickým 

zameraním 

   

Záhrada umenia pri ZUŠ 

Sliač – hudobné slávnosti 

Hudobno-tanečná 

exhibícia v exteriéri 

ZUŠ, spojená 

s výtvarnou výstavou 

diel, určená pre širokú 

verejnosť 

   

Pozn.: Farebne vyznačené projekty neboli zrealizované z dôvodu trvania núdzového stavu a mimoriadnej situácie. 

Projekty vyhlasované MŠVVaŠ SR a inými rezortmi (aktuálne výzvy) 

Názov projektu Zameranie Počet 

zapojených 

žiakov 

Počet 

zapojených 

učiteľov 

Dotácia 

(v €) 

Vlastné 

finančné 

zdroje 

(v €) 

Tancujeme 

klasiku, ľudovky 

aj jazz  

Udržanie 

a zachovanie 

hodnoty tanečného 

umenia a tanečných 

zručnosti detí tak 

aby sa rozvíjali vo 

všetkých tanečných 

štýloch 

119 2 2 100,- 210,- 

Oslávte to s nami! 

55.výročie ZUŠ 

Sliač 

Slávnostný 

galakoncert 

a sprievodné akcie 

50 15 2450,- 210,- 
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Medzinárodné projekty 

Názov projektu Zameranie Počet 

zapojených 

žiakov 

Počet 

zapojených 

učiteľov 

Dotácia 

(v €) 

Vlastné 

finančné 

zdroje 

(v €) 

Europawoche 2021  

– medzinárodné 

umelecké aktivity 

ZUŠ Sliač 

v Paderborne (DE) 

Umelecká 

prezentácia žiakov 

a pedagógov školy 

    

Pozn.: Farebne vyznačené projekty neboli zrealizované z dôvodu trvania núdzového stavu a mimoriadnej situácie. 

 

I.8. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods.1 písm. i) 

 V školskom roku 2020/21 nebola v ZUŠ  Sliač vykonaná inšpekčná činnosť. 

 

I.9. Údaje o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1 

písm. j) 

ZUŠ disponuje 11 učebňami. Škola trpí akútnym nedostatkom hudobných učební. Tanečná sála je 

rozmerovo nevyhovujúca a chýbajú šatňové priestory. Chýba aj koncertná sála pre vystúpenia žiakov HO, 

ale aj TO. Aj v tomto šk. roku bolo nevyhnutné uskutočniť rôzne organizačné zmeny a kooperovať 

vyučovanie jednotlivých pedagógov tak, aby sme napriek uvedeným problémom nenarúšali plynulý 

priebeh edukačného procesu. Stiesnené priestorové podmienky sú pre našu školu naliehavým problémom, 

na ktorý poukazujeme už niekoľko rokov a bez pomoci zriaďovateľa nie sme schopní samostatne daný 

problém vyriešiť.  

Škola disponuje veľkou záhradou, ktorá sa pri umeleckých aktivitách žiakov mení na „Záhradu 

umenia“. Je takmer celoročne využívaná na výchovno-vzdelávacie aktivity výtvarného odboru, sú v nej 

inštalované výstavy prác žiakov VO, koncerty a tanečné .vystúpenia, prehliadky, tvorivé dielne, workshopy 

i letné umelecké tábory, slúži tiež ako čakacia zóna pre rodičov našich žiakov. Na jar a v letných mesiacoch 

nám čiastočne kompenzuje nedostatok priestorov pre vyučovanie  

ZUŠ Sliač bola zaradená do investičných rekonštrukčných zámerov mesta Sliač (podľa Plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Sliač), v nadväznosti na finalizované architektonické plány, s 

cieľom výstavby podkrovia ZUŠ a výmenu strešnej krytiny. 

Aktuálne sa hľadajú možnosti čerpania finančných prostriedkov z grantov EÚ.  

Do doby samotnej realizácie rekonštrukcie bude hľadať vedenie školy v spolupráci so 

zriaďovateľom alternatívne riešenia. Alternatívne (oproti nadstavbe ZUŠ), možno uvažovať 

o využití pozemku záhrady školy na prístavbu menších hudobných učební a tanečnej sály 

s príslušnými šatňami. 
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V školskom roku 2020/2021 sa podarilo: 

1. oprava-výmena dverí v učebniach  

2. oprava prasknutej steny, oprava žalúzii  

3. nákup učebných pomôcok (počítače s príslušenstvom, notový a výtvarný materiál, tanečné kostýmy..) 

 Rodičovské združenie pri ZUŠ Sliač zastrešilo ďalšie potrebné položky  pre fungovanie školy napr. 

réžiu súťaží, kostýmy pre žiakov TO, drobné maliarske a hudobné pomôcky, množenie hud. materiálov, 

55. výročie školy – réžia online koncertu, občerstvenie a odmeny na podujatí Výtvarníci na ulici a pod.  

 

I.10. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých má škola nedostatky (§ 

2 ods. 1 písm. k) 

SWOT analýza 

Silné stránky: 

• výchovno – vzdelávací proces: 

o škola s dlhodobou a výbornou tradíciou (viac ako 55 rokov), 

o škola je vyhľadávaný partner pre účinkovanie na celom Slovensku, 

o škola je konkurencie schopná, 

o škola zameraná na tvorbu projektov národného i medzinárodného charakteru (Projekt Erasmus 

+), 

o výborná umelecká prezentácia v zahraničí (Europawoche Nemecko), 

o prítomnosť silných umeleckých a pedagogických osobností, 

o vysoké pracovné nasadenie pedagógov i nepedagogických zamestnancov (víkendové  

prázdninové sústredenia a umelecké vystúpenia, tvorivé dielne, workshopy, večerné koncerty), 

o vynikajúce komorné telesá - reprezentujúce školu i mesto Sliač na Slovensku i v zahraničí, 

o odborné vyučovanie (takmer 100% kvalifikovanosť), 

o individuálny prístup, využitie inovatívnych a kreatívnych metód, 

o aplikácia muzikoterapie, 

o prijatí žiaci na umelecké školy vyššieho typu – Stredné a vysoké školy výtvarného zamerania,  

o vysoké ocenenia žiakov na súťažiach, 

o vysoká návštevnosť podujatí ZUŠ a pozitívne ohlasy na verejnosti. 
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• materiálno-technická základňa: 

o moderný notový materiál, nápadité aranžmány pre komorné telesá, 

o priestranná školská záhrada – nevyhnutný dopĺňajúci vyučovací priestor. 

 

• ľudské zdroje: 

o erudovanosť a zanietenosť pedagógov, 

o profesionálny rast pedagógov - otvorenosť voči ďalšiemu vzdelávaniu, 

o rodinné prostredie školy, 

o spolupráca s miestnymi, nadregionálnymi a zahraničnými organizáciami, 

o nadštandardná činnosť Rady školy a aktivita Rodičovského združenia pri ZUŠ. 

 

Slabé stránky:  

• výchovno-vyučovací proces: 

o užší výber študijných odborov - súvisí s nedostatkom učební, 

o nedostatok informačnej techniky ako nevyhnutnej súčasti dištančného vyučovania - nedostatočné 

využívanie multimediálnych techník vo vyučovaní. 

 
materiálno-technická základňa: 

o nepostačujúce kapacity učebných priestorov - nedostatok učební:  

a) nedostatok tried hudobného odboru: potreba cca 5-6 menších učební pre individuálne 

vyučovanie, 

b) absencia vyhovujúcej tanečnej sály s príslušnými šatňami a skladom pre kostýmy, 

c) stiesnená výtvarná učebňa (výtvarný ateliér, modelovňa, vhodné umiestnenie 

keramickej pece), 

o priechodnosť a hlučnosť učební, napr. učebňa bicích nástrojov, atď., 

o nedostatok informačnej techniky, 

o zastaralý nástrojový park, chýbajúce učebné pomôcky do výtvarného či tanečného odboru 

(rekvizity), 

o vysoké náklady na ladenie hudobných nástrojov, 

o zatekajúca strešná krytina, 

o oplotenie budovy (havarijný stav). 

 



Základná umelecká škola, SNP 308/39, 962 31 Sliač 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Sliač 

18 

• ľudské zdroje: 

o preťaženosť učiteľov pri kombinácii prezenčného a dištančného vyučovania, 

o nevedomosť rodičov v rozlišovaní kvality vzdelávania na ZUŠ a kvantitatívne ponúkaných 

záujmových nekoncepčných krúžkov. 

 
• príležitosti: 

o hľadanie rozšírenia kapacity školy rekonštrukciou – prístavbou 5-6 menších učební pre 

individuálne vyučovanie HO a tanečno-koncertnej sály so šatňami, 

o získavanie finančných prostriedkov od zriaďovateľa na ohodnotenie nadštandardných úspechov 

a aktivít zamestnancov, 

o  profesijné vzdelávanie zamestnancov,  

o  kvalitný výchovno-vzdelávací program školy, 

o atraktívnosť študijných odborov a ich rozmanitosť, 

o vyhľadávanie nadaných žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ, 

o spolupráca s organizáciami pri zachovaní vlastnej identity, 

o spolupráca s partnerskými ZUŠ v regióne, 

o recipročné kontakty so ZUŠ v zahraničí, 

o umelecká prezentácia školy v zahraničí, 

o tvorba projektov, uchádzanie sa o granty, 

o získavanie mimorozpočtových zdrojov,  

o získavanie sponzorov, 

o marketingová stratégia. 

 

• riziká:  

o nepriaznivá legislatíva, normatívne financovanie žiakov,  

o nízky počet žiakov, 

o zvyšovanie školného,  

o racionalizačné opatrenia, 

o slabá finančná motivácia učiteľov, 

o vznik organizácií, ktoré bez potrebnej akreditácie laicky ponúkajú podobné umelecké produkty 

a nie sú povinné dodržiavať pravidlá a normy, ktoré sú zárukou kvality a viažu sa iba k značke ZUŠ, 

o mimoriadna situácia, pandémia COVID 19. 
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Kľúčové problémy:   

1. Absencia učební na výchovno-vzdelávací proces: (v rozpore s platnými požiadavkami  MŠVVaŠ SR  na 

priestorové zabezpečenie vyučovania). 

a) Absencia menších učební hudobného odboru (5 - 6). 

 

b)Absencia tanečnej sály, šatní (vybudovanie tanečnej sály by umožnilo v tej istej sále realizovať večerné 

koncerty školy). 

 

c)Absencia priestrannej učebne výtvarného odboru, skladov. 

 

2. Nedostatok učebných pomôcok (IKT) a nedostatočné vybavenie tried (v rozpore s platnými požiadavkami na 

materiálno-technické zabezpečenie vyučovania). Škola postupne zabezpečuje. 

 

Návrhy opatrení  

Návrhy opatrení smerujú k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu, 

ekonomickej stabilite školy, vyriešenie priestorových problémov, kvalitnej personálnej zostave 

zamestnancov a žiakov tak aby škola dôsledne plnila vzdelávací program a zároveň aby mala ZUŠ 

charakter výnimočnosti a špecializácie. Počas pandémie COVID 19 budeme dôsledne zabezpečovať 

dištančnú výučbu našich žiakov všetkých študijných odborov. 

V oblasti rozvoja umeleckého vzdelávania a výchovy: 

• Dôsledne realizovať ŠkVP v súlade s platnou legislatívou vo všetkých odboroch a predmetoch; 

• Získavanie grantov cez projektovú činnosť; 

• Kvalitne pripravovať talentovaných žiakov na prijímacie skúšky na školy vyššieho typu; 

• Kvalitne pripravovať žiakov na verejné vystúpenia a súťaže; 

• Rozvíjať kvalitnú  súborovú prácu, komornú hru a projekty medziodborovej spolupráce; 

• Podporovať rozvoj širokého spektra štýlov a žánrov v súlade so súčasnými trendmi; 

• Podpora marketingu školy, náboru žiakov a celkovú prezentáciu školy na verejnosti; 

V oblasti propagácie školy doma i v zahraničí: 

• Podieľať sa na príprave a organizovaní podujatí v meste, v regióne i v celoslovenskej pôsobnosti, 

dohodnúť spôsob konkrétnej pomoci od subjektov požadovaných službu od ZUŠ; 

• Zapojiť sa do medzinárodných aktivít s cieľom prezentovať výsledky práce ZUŠ Sliač nielen doma, 

ale i v zahraničí; 

 V oblasti skvalitňovania personálnych podmienok: 

• Podporovať  odborný rast pedagogických zamestnancov; 

• Podporovať odborný rast nepedagogických zamestnancov; 

• Podporovať umelecké aktivity pedagógov školy; 

• Podporovať pozitívnu sociálnu politiku zamestnávateľa;  
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V oblasti zlepšovania materiálnych podmienok školy: 

• Modernizovať výchovno-vzdelávací proces v oblasti materiálneho a technického vybavenia; 

• Zabezpečiť IKT vybavenie pre ZUŠ, pre dištančný spôsob výuky počas COVID 19; 

• Sledovať výzvy na predkladanie projektov k získaniu mimorozpočtových zdrojov; 

• Usilovať sa o zlepšenie priestorových podmienok, prístavbou učební hudobného odboru a tanečnej 

sály s príslušnými šatňami v exteriéri ZUŠ, komunikácia a návrhy riešenia za podpory zriaďovateľa 

školy; 

• Výmena poškodeného oplotenia školy; 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

II.1. Informácie o finančnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy (§2 ods. 5 písm.a) 

• Príjmy: 

 

Príjmy od zriaďovateľa - dotácia  na rok 2020 – VZN 346 311,74 € 

Príjmy vlastné           -  príspevok na štúdium 30 724,31 € 

Príjmy spolu: 377 036,05 € 

•  Výdavky 

  

Výdavky spolu: 376 899,29 € 

Výdavky tvoria prevádzkové náklady školy. 

 

 

II.2. Spolupráca školy s rodičmi alebo inými subjektami 

 

• spolupráca školy s Rodičovským združením pri ZUŠ 

• spolupráca školy s Radou školy pri ZUŠ 

• spolupráca so zriaďovateľom školy Mestom Sliač 

• spolupráca s organizáciami a školami v meste Sliač 

• spolupráca s Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene 

• spolupráca s VÚC BBSK 

• spolupráca s Konzervatóriom J. L. Bellu v Banskej Bystrici 

• spolupráca s Akadémiou umení v Banskej Bystrici 

• spolupráca s partnerskou ZUŠ Přibyslav – Havlíčkov Brod 

• spolupráca s Asociáciou ZUŠ SR v Bratislave,  EMU - Slovakia 

• spolupráca so SAIAC Bratislava, Slovenská akademická asociácia pre medzinár. spoluprácu 

• medzinárodná spolupráca s Westfalen - Kolleg Paderborn, Nemecko 

• medzinárodná spolupráca s Polhemsgymnasiet Göteborg, Švédsko 

• medzinárodná spolupráca s Scoil Náisiúnta Bhriocáin  Ros Muc, Írsko 

• medzinárodná spolupráca s Gymnasium „Tzar Ivan Asen II“ Sofia, Bulharsko 

• medzinárodná spolupráca s ROC van Amsterdam Joke Smit College  Amsterdam, Holandsko 
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ZÁVER 

Záverom vyjadrujeme poďakovanie všetkým už vyššie spomenutým inštitúciám a zriaďovateľovi 

školy. Osobitné poďakovanie patrí všetkým mojim kolegom, pedagogickým i nepedagogickým 

zamestnancom za vysoké pracovné nasadenie, tvorivosť v umení, za prínos pri šírení dobrého mena školy 

v rámci mesta Sliač, na Slovensku i v zahraničí.    

 

 

 

V Sliači, 2. september 2021.                                Riaditeľka školy: PaedDr. Alica Hancková, PhD. 
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Príloha č. 1 

 

Stručná správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania na ZUŠ  

 

Od 12.10.2020 bolo kvôli pandémii COVID 19, prerušené skupinové vyučovanie (s 

nástupom na prezenčné vyučovanie od 17.5.2021 do konca šk. roku). 

Od 26.10. 2020 bolo prerušené individuálne vyučovanie (s prerušovaným nástupom na 

prezenčné vyučovanie od 9.12. 2020 do 20.12.2020 a od 8.2.2021 do 22.2.2021 a od 8.3.2021 do 

konca šk. roku). 

Vyučovanie v ZUŠ Sliač ako aj práca metodických orgánov prebiehala počas mimoriadného 

prerušenia školského vyučovania na ZUŠ dištančným spôsobom, podľa platných rozvrhov hodín. 

Pedagógovia využívali konverzačnú dostupnú formu – telefonické konzultácie, interaktívnu 

komunikáciu - prostredníctvom elektronickej komunikácie resp. prostredníctvom sociálnych sietí 

(WhatsApp, Zoom, Google meet hangouts, Facetime, Viber, Messenger, Skype). Pedagógovia 

pripravovali edukačné videa pre žiakov vo všetkých odboroch napr. korepetície, nahrávky skladieb 

v rôznej interpretácii, powerpoint prezentácie hudobnej náuky a dejín hudby na dané témy, zápisy 

nôt v notačnom systéme Sibelius, tanečné videoklipy a hudobné nahrávky s nácvikom jednotlivých 

častí choreografií pre všetky tanečné štýly (klasika, moderný, ľudový, jazzovy, kreatívny a hip – 

hop tanec), výtvarné edukačné prezentácie na výučbu rôznych techník (kresba, maľba a grafika) so 

zameraním na dané témy, podľa aktuálneho školského vzdelávacieho programu. Následne žiaci 

odosielali pedagógom ako spätnú väzbu, pripravené hudobné a tanečné videonahrávky, ktoré 

spoločne konzultovali. Vo výtvarnom odbore zasielali žiaci čiastočné práce, ktoré priebežne 

vyhodnocoval pedagóg VO, výtvarné práce sa zbierali, upravovali pre fb skupinu, označovali 

menovkou a vytvárali sa galérie prác pre jednotlivé témy. Výtvarný odbor sa zapojil do 

elektronických súťaží. So žiakmi, ktorí sa pripravovali na stredné umelecké školy sme komunikovali 

intenzívnejšie. Tanečný odbor pracoval dištančne – online hodiny. Hudobný odbor sa zapojil do 

niekoľkých online súťaží národného i medzinárodného charakteru. Do dištančnej formy vyučovania 

sa zapojilo takmer 367 žiakov školy.  

Obdobie prerušeného vyučovania z hľadiska práce pedagógov hodnotíme ako veľmi 

náročné na prípravu, samoštúdium i technické IKT zručnosti. Na škole sme využívali aj 

kombinované vyučovanie (časť žiakov sa vyučovala prezenčne, časť dištančne), čo kládlo ešte 

väčšie nároky na organizáciu a zabezpečenie vyučovania. Učitelia poväčšine využívali vlastné 

počítače – notebooky, mobilné telefóny, kamery a taktiež využívali svoje mobilné dáta, nakoľko 
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škola nebola technicky dobre vybavená zabezpečiť učebné IKT pomôcky pre všetkých triednych 

učiteľov ZUŠ. V tomto smere to bolo veľmi náročné ako pre pedagógov, tak i pre žiakov. 

Konštatujem, že klasická doterajšia výučba, ktorá sa opierala o osobný kontakt so žiakom, prešla 

veľkou premenou a ukázala nám novú alternatívu vyučovania, ktorá bola a je potrebná najmä pri 

zabezpečovaní vyučovania v čase mimoriadnej situácie COVID 19.  

Od 1.9. 2021 je naša ZUŠ súčasťou medzinárodného projektu v rámci Erasmus+, ktorý je 

založený na partnerskej výmene skúseností a kreatívnych prístupov škôl v digitálnom vyučovaní na 

umeleckých školách. Projekt bude iste veľkým prínosom pre našu školu, v zlepšovaní online 

prístupov ako medzi žiakmi a učiteľmi, tak aj medzi účinkujúcimi umelcami a publikom a to najmä 

v čase pandémie COVID 19. 
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STANOVISKÁ K SPRÁVE O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ZA ŠK. R. 2020/21 ZUŠ SLIAČ  

Pedagogická rada školy pri ZUŠ Sliač 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Sliači v školskom roku 
2020/2021 

Predkladateľ: PaedDr. Alica Hancková, PhD. 

 riaditeľka  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej 

školy v Sliači v školskom roku 2020/2021 (ďalej len „Správa“) bola vypracovaná v zmysle vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. 1. 2021. 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade školy dňa 2. septembra 2021, Pedagogická 

rada pri ZUŠ Sliač vzala túto Správu na vedomie bez pripomienok. 

PaedDr. Alica Hancková, PhD., riaditeľka ZUŠ Sliač 
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Rada školy pri ZUŠ Sliač 

RADA ŠKOLY  pri ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE SNP 308/39, 962 31 Sliač 

Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy v Sliači v školskom roku 2020/2021 

Rada školy pri ZUŠ Sliač vyjadruje týmto súhlas s obsahom prezentovanej Správy o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Sliači v školskom 

roku 2020/2021, ktorú predložila riaditeľka ZUŠ Sliač PaedDr. Alica Hancková, PhD.  

Rada školy pri ZUŠ Sliač súčasne odporúča zriaďovateľovi ZUŠ Sliač – Mestu Sliač túto 

„Správu“ schváliť. 

................................................. 

Ivo Novák, DiS. art.  

predseda RŠ pri ZUŠ Sliač 
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Zriaďovateľ ZUŠ Sliač – Mesto Sliač 

Základná umelecká škola, SNP 308/39, 962 31 Sliač 

Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Sliači v školskom roku 
2020/2021 

Predkladateľ: PaedDr. Alica Hancková, PhD. 

 riaditeľka  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej 

školy v Sliači v školskom roku 2020/2021 (ďalej len „Správa“) bola vypracovaná v zmysle vyhlášky 

MŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. 1. 2021. 

 za predkladateľa 
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Vyjadrenie zriaďovateľa školy k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej umeleckej školy v Sliači v školskom roku 2020/2021 

Mesto Sliač – zriaďovateľ ZUŠ Sliač, týmto schvaľuje - neschvaľuje Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Sliači v školskom 

roku 2020/2021. 

 

 

 

.................................................................. 

 za zriaďovateľa 
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NÁVRATKA 

Základná umelecká škola, SNP 308/39, 962 31 Sliač 

Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Sliači v školskom roku 
2020/2021 

Predkladateľ: PaedDr. Alica Hancková, PhD. 

 riaditeľka  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej 

školy v Sliači v školskom roku 2020/2021 (ďalej len „Správa“) bola vypracovaná v zmysle vyhlášky 

MŠ SR 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. 1. 2021. 

.................................................................. 

 za predkladateľa 


