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1. Základná umelecká škola Široké 

2. Adresa školy: 082 37 Široké 353 

3. telef. číslo: 051/7911 266, faxové číslo. 051/7911 266 

4. web: www.zussiroke.sk, e-mail: zus@siroke.sk, nehilova@siroke.sk 

5. Zriaďovateľ: Obec Široké 

 

 

6. Vedúci zamestnanci školy 

 

Riaditeľ školy: Mgr. Lenka Nehilová, DiS. art 

 

 

7. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

7./1. Rada školy 

1. Mgr. Veronika Fuchsová- predseda 

2. Júlia Milčáková, DiS. art. 

3. Mgr. Helena Hajdučinová  

4. Danka Dutková  

5. Henrieta Haľková 

6. Mária Kravcová 

7. Bc. Peter Štofaňák  

 

7./2. Výkonný výbor ZRPŠ 

       1. Emília Kondisová – predsedníčka  

       2. Renáta Širocká – podpredsedníčka 

 3. Lenka Mariňáková – pokladník  

  

 

7./3. Pedagogická rada školy  

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada je 

najdôležitejším odborným a poradným orgánom odborno – pedagogického riadenia školy. 

Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby riaditeľka školy. Jej postavenie, poslanie a 

priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady. 

 

7./4. Predmetové komisie /PK/  

Predmetové komisie pracovali podľa vlastných vypracovaných plánov práce na celý školský 

rok. Schválené boli riaditeľkou školy.  

PK klavírneho a akordeónového oddelenia – vedúca Júlia Milčáková, DiS. art.  

http://www.zussiroke.sk/


PK strunové oddelenie a bicie – vedúca Zlatica Huttmanová, DiS. art. 

PK dychového oddelenia- vedúca Mgr. Martina Semanová, DiS.art 

PK výtvarného, tanečného a LDO  odboru- vedúci Mgr. Veronika Fuchsová 

 

7./5. Umelecká rada  

Členovia umeleckej rady sú vedúci predmetových komisií a riaditeľka školy. Podľa potreby 

si riaditeľka školy prizýva na zasadnutia aj ďalších členov pedagogickej rady. Zasadnutia 

umeleckej rady sa realizujú podľa aktuálnej potreby, hlavne pri organizačnej príprave a 

realizácií koncertov, podujatí školy a rozhodovaní o účasti na mimoškolských súťažiach. 

 

Členovia: Mgr. Lenka Nehilová, DiS. art  

                 Júlia Milčáková, DiS.art 

                 Zlatica Huttmanová, DiS. art 

                 Mgr. Martina Semanová, DiS.art 

                 Mgr. Veronika Fuchsová 

 

7./6. Údaje o počte žiakov v ZUŠ 

      

September 2017 Jún 2018 

HUDOBNÝ                                 126 HUDOBNÝ                                  122 

VÝTVARNÝ                                 61 VÝTVARNÝ                                  58 

TANEČNÝ                                    65  TANEČNÝ                                     54 

LITER. – DRAMAT.                     23 LITER.-DRAMAT.                         22 

AMT                                                6 AMT                                                 6 

Celkový počet                              281 Celkový počet                               262 

 

ODBOR ABSOLVOVAL 
PRÍPRAVNÉ 

ŠTÚDIUM 

PROSPEL S 
VYZNAMENANÍM 

PROSPEL NEPROSPEL PRERUŠENIE 
ŠTÚDIA 

UKONČENIE 
ŠTÚDIA 

HUDOBNÝ 4 80 38 0 0 4 
VÝTVARNÝ 11 44 0 1 2 3 
TANEČNÝ 4 41 2 1 6 11 

LITERÁRNO

DRAMAT. 
0 22 0 0 0 1 

AUDIOVIZ.A 

MULTIMED. 

TVORBY 

0 6 0 0 0 0 

 

Celkom 19 193 40 2 8 19 

 

 

 

 



7./7 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie 

 

Hodnotenie je nevyhnutnou a dynamizujúcou súčasťou vyučovania. Plní viacero 

funkcií – výchovnú, kontrolnú, motivačnú či prognostickú. Učiteľ hodnotí žiaka 

štvorstupňovým hodnotením.  

Kritéria hodnotenia 

Stupeň 1 – výborný 

Žiak sa systematicky pripravuje na vyučovanie. Jeho vedomosti a zručnosti sú v súlade s 

učebnými osnovami. Zvláda predpísané množstvo učiva. Interpretácia skladieb je zvládnutá 

po stránke rytmickej, technickej, výrazovej a pamäťovej. Zúčastňuje sa verejných vystúpení a 

súťaží. 

Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak sa pripravuje na vyučovanie, ale jeho príprava nie je pravidelná. Jeho vedomosti sú 

v súlade s učebnými osnovami. Jeho prejav má však nedostatky po stránke rytmickej, 

výrazovej alebo technickej. Nemá problémy s hrou spamäti. V menšej miere sa zúčastňuje  

verejných vystúpení. 

Stupeň 3 – uspokojivý 

Žiak sa nepripravuje systematicky na vyučovanie. Nespĺňa v úplnej miere požiadavky 

predpísané učebnými osnovami. Má problémy s hrou spamäti. Nezvláda dostatočne 

interpretáciu skladieb po stránke rytmickej, technickej a výrazovej. Nezúčastňuje sa 

vystúpení. 

Stupeň 4 – neuspokojivý 

Žiak sa nepripravuje na vyučovanie. Jeho vedomosti sú nedostatočné a nie sú v súlade s 

učebnými osnovami. Nemá záujem o študijný odbor a štúdium v ZUŠ. 

 

Celkové hodnotenie žiaka sa vyjadruje stupňami: 

· prospel s vyznamenaním 

· prospel 

· neprospel 

 

7./8. Študijné odbory a uplatňovanie učebných plánov 

 

a) Štátny vzdelávací program - Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre 

základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015 a jeho úpravy. 



b) Rámcové učebné plány  Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre 

základné umelecké školy s účinnosťou od 20. januára 2016  a  jeho úpravy. 

c) Základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v ZUŠ - Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre 

základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015 a jeho úpravy schválilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. januára 2016 

pod číslom 2016-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 20. 

januára 2016.  

d) Učebné osnovy podľa Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Široké. 

e) Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZUŠ stanovuje Vyhláška MŠ  

č. 324/2008 o základnej umeleckej škole. 

 

7./9. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

 

Riaditeľka: Mgr. Lenka NEHILOVÁ, DiS. art klavír, korepetície (IZ, KV)   

 Zástupca riaditeľa: Zlatica HUTTMANOVÁ, DiS.art – do 31. 12. 2017 

Hudobný odbor: 

Júlia MILČÁKOVÁ, DiS. art     klavír, 4 ručná hra, korepetície (IZ, KV) 

Zlatica HUTTMANOVÁ, DiS.art    husle, komorná a súborová hra (IZ, KV) 

Mgr. Martina SEMANOVÁ, DiS.art  zobcová a priečna flauta   (IZ,KV) 

Mgr. Miriama STRAKOVÁ     hudobná náuka, klavír  (IZ, KV 

/zastupovanie za Mgr. Monika Nemčíková/ 

Jozef SALANCI, DiS.art     klavír     (EZ, KV) 

/zastupovanie za Mgr. Ivana Lukáčová, PhD./ 

Mgr. Ondrej NEHILA, DiS. art     spev     (EZ, KV) 

 Jarmila ONDÁŠOVÁ, DiS. art     akordeón, komorná hra  (EZ, KV) 

 Mgr. Peter SABOL       akordeón, súborová hra   (EZ, KV) 

           Mgr. Valéria UHEROVÁ, DiS.art     gitara    (EZ, KV) 

 /zastupovanie za Atila Tverďák, DiS.art, dlhodobá PN/ 

Matúš JARKOVSKÝ       gitara    (EZ, DKV) 

 /zastupovanie za Atila Tverďák, DiS.art, dlhodobá PN/ 

Dominik ŠIMČÍK                    gitara    (EZ,DKV)

 Pavol BALČÁK                 bicie     (EZ, DKV) 



 Mgr.art. Katarína Nováková, DiS.art /zobcová a priečna flauta/ rodičovská dovolenka 

 

Výtvarný odbor: 

 Mgr. Veronika FEDORČÁKOVÁ      (IZ, KV) 

 

Tanečný odbor: 

Mgr. Mykhaylo MAZUR  do 31.01. 2018     (EZ, KV) 

 Michaela KLČOVÁ, DiS.art  od 01. 02. 2018    (EZ, KV) 

 

Literárno-dramatický odbor: 

Mgr. Petra KÖRTVÉLYESSYOVÁ, DiS.art    (EZ, KV) 

/zastupovanie za Mgr. Lucia Turčoková/ 

 

Odbor Audiovizuálnej a multimediálnej tvorby: 

Mgr. Matej CVENGROŠ       (EZ, KV) 

          

  

Vysvetlivky: IZ – interný zamestnanec, EZ –externý zamestnanec, KV. – kvalifikovaný, 

DKV- doplňujúci si kvalifikáciu  

 

 

7./10. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.atestácia  5  0 

2.atestácia  0  0 

funkčné vzdelávanie  2  0 

špecializačné kvalifikačné  0  0 

vysokoškolské pedagogické  11  0 

vysokoškolské nepedagogické  1  0 

doplňujúce pedagogické  1  0 

kontinuálne -aktualizačné  11  0 

doktorandské  1  0 

 

 

 

 

 



7./11. Údaje o aktivitách a prezentácii sa na verejnosti 

 

NOVEMBER 
13. 11.  Divadlo Portál rozprávka „O troch grošoch“ /mladší žiaci ZUŠ/ 

21. 11.  Plenárne a triedne ZRPŠ 

23. 11.  ¼ klasifikačná porada 

 

DECEMBER 

06. 12.  „Svet hľadá Mikuláša“ /program učiteľov ZUŠ pre žiakov v spolupráci 

s Rodičovskou radou/ 

20. 12.  Vianočný koncert   

21. 12.  Metodický deň  

23. 12. – 05. 01.vianočné prázdniny 

 

JANUÁR 

01.-05. 01.  vianočné prázdniny 

16.01.   Rada školy /ustanovujúce zasadnutie/ 

18.01.  Pracovná porada  

24.01.   Postupové skúšky – kontrahujúci žiaci  

25.01.   Polročná klasifikačná porada 

29. 01.  Gitarový  triedny seminár / uč. V. Uherová/  

30. 01.  Gitarový triedny seminár / uč. D. Šimčík/ 

29.- 31. 01.  Polročný výpis známok 

 

FEBRUÁR 

02.02.  polročné prázdniny 

05.02.  Klavírny triedny seminár /uč. J. Milčáková/ 

08. 02.  Prešovské dni klasickej gitary /uč. D. Šimčík účastník kurzov/ 

09.02.   DJZ Prešov koncert pre starších žiakov hudobného odboru 

10. 02.  výročná schôdza SZZP v Širokom  /pásmo ľud. piesní/ 

13. 02.  Valentínske soirée - verejný koncert koncertná sála ZUŠ 

14.-15. 02.  Funkčné inovačné vzdelávanie Košice /riaditeľka školy/ 

15. 02.  Husľový triedny seminár /uč. Z. Huttmanová/ 

19.- 20.02. Štátna školská inšpekcia v ZUŠ 

26. 02. - 02. 03. jarné prázdniny 

 

MAREC 

16. 03.  Flautový triedny seminár /uč. M. Semanová/ 

16. 03.  „Z rozprávky do rozprávky“ regionálna súťaž detskej dramatickej tvorivosti 

Spišská Nová Ves /uč. P. Körtvélyessyová – predseda poroty/ 

21. 03. Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo 2. a 3. kategória  

22. 03.  Stavba telocvične ZŠ Široké - poklepanie základného kameňa /ľud. hudba, riad. 

školy/ 

23. 03.  Pracovná porada  

29.03. -03.04. veľkonočné prázdniny 



APRÍL 

04. 04.   Slávik Slovenska – školské kolo  

06. 04. Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo Prešov 4. kategória 

13. 04.  Slávik Slovenska 2018 – okresné kolo 

16. 04. -17. 04.Funkčné inovačné vzdelávanie Košice /riaditeľka školy/ 

19. 04.  Spoločný koncert ZUŠ Široké, Krompachy, Gelnica, Spišské Podhradie 

27.04.  Výtvarná výstava – uč. V. Fedorčáková 

30. 04.  Klasifikačná porada ¾ ročná  

 

MÁJ  
01. 05.  štátny sviatok 

04.05.  Absolventské skúšky 4./2./I. /žiaci hudobného odboru/ 

08. 05   štátny sviatok 

10.-11. 05. Absolventské skúšky  4./1./I. /žiaci hudobného odboru/ 

13. 05.  Deň matiek /sála OcÚ Široké/ 

16. 05.  Moyzesov slávik – súťaž v klasickom speve  

17. 05. Absolventský koncert 4./1./I. 

17.05.  Absolventské skúšky 4./2./I./ teoretická časť tanečný a výtvarný odbor/ 

18. 05.  Absolventské skúšky 4./2./I. /teoretická časť literárno-dramatický odbor/ 

18. 05.  Akordeónový triedny koncert /uč. J. Ondášová/ 

22. 05.  Záverečné skúšky teoretická časť – tanečný a výtvarný odbor - 4./1./I. 

23.05.  Hudobná náuka– záverečné skúšky 3./2./I. 

24.05.  Slávik Slovenska 2018 –krajské kolo 

25.05.  Gelnický kľúč súťažná prehliadka komorných zoskupení a súborov 

25. 05.  Vernisáž výtvarný odbor  

28. 05.  Záverečné skúšky teoretická časť – hudobný a LDO – 4./1./I. 

28. - 31. 05    „Šikovný muzikant, výtvarník, tanečník a herec“ (školská súťaž) 

 

JÚN  

02. 06.  „Art scena dance“ tanečná súťaž Prešov  

04. 06.  Postupové skúšky žiakov prípravného štúdia do 1. ročníka hudobný a LDO 

05. 06.  Postupové skúšky žiakov prípravného štúdia do 1. ročníka tanečný odbor  

06. 06.  Postupové skúšky žiakov prípravného štúdia do 1. ročníka výtvarný odbor 

06. 06  Absolventský koncert 4./2./I. 

07. 06.  Akordeónový triedny koncert /uč. P. Sabol/ 

08. 06.  Klavírny triedny koncert /uč. J. Milčáková/ 

11. 06.  Výchovný koncert pre MŠ a ZŠ Široké 

11. 06.  Husľový triedny koncert  /uč. Z. Huttmanová/ 

12. 06.  Letný záverečný koncert – sála OcÚ Široké 

13.-14. 06. Zápis a prijímacie skúšky 

14. 06.  Gitarový triedny koncert /uč. M. Jarkovský/ 

15. 06.  Sabinovský jarmok /tanečný odbor, ľud. spev/ 

19. 06.  Funkčné inovačné vzdelávanie – ukončenie /riaditeľka školy/ 

19. 06.  Gitarový triedny koncert /uč. D. Šimčík/ 



21. 06.  Koncoročná klasifikačná porada 

24. 06.  Športový deň Široké – tanečný odbor 

25. 06.  Triedna besiedka LDO odboru /uč. P. Körtvélyessyová/ 

26. 06.  Medzitriedny koncert spev a klavír /uč. O. Nehila, L. Nehilová, J. Salanci/ 

26.06.   „Čo keby..“ hudobno-divadelno-tanečné predstavenie v Prešove pre žiakov 

29. 06.  Záver školského roka 2017/2018 odovzdávanie vysvedčení 

 

AUGUST 

05. 08.  Víťazský festival – tanečný odbor 

 

 

 

7./12.Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená 

 

Mikuláš – každoročné predstavenie učiteľov pre žiakov školy v spolupráci s Rodičovskou 

radou pri ZRPŠ/mikulášske balíčky/ 

Vianočný koncert – sála OcÚ Široké 

Šikovný hudobník, výtvarník, tanečník a herec– školská súťaž  

Deň matiek – program v sále OcÚ 

Hnúšťanský akord – súťaž z hudobnej náuky 

Gelnický kľúč – súťažná prehliadka komorných zoskupení 

Moyzesov slávik – súťažná prehliadka v klasickom speve 

Obecná Senior párty – v rámci úcty k starším v sále OcÚ 

Víťazský festival – tanečný odbor 

regionálne, okresné, krajské a celoslovenské súťaže  

 

7./13 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 
 

 V školskom roku 2017/2018 bola v dňoch 19. – 20. februára 2018 v ZUŠ Široké 353 a 

Elokovanom pracovisku 385 (výtvarný odbor) vykonaná tematická inšpekcia, ktorej 

predmetom bol stav základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového 

zabezpečenia a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej 

umeleckej škole. 

Štátna školská inšpekcia uložila riaditeľke školy dve opatrenia: 

1.) Doplniť ŠKVP o UP vypracované v súlade s RUP a o spôsob, podmienky ukončovania 

výchovy a vzdelávania a vydávania dokladu o získanom vzdelaní. 

Termín: 29. 06. 2018 



2.) Zabezpečiť materiálno-technické a priestorové vybavenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v zmysle normatívu ako súčasti 

inovovaného ŠVP pre ZUŠ. 

Termín 31. 08. 2018 

 Dňa 24. 09. 2018 bola v ZUŠ Široké vykonaná následná inšpekcia, na zistenie stavu 

uložených opatrení. Opatrenia boli splnené v plnom rozsahu. /pozn.: Správa o výsledkoch 

školskej inšpekcie bola podrobne prerokovaná so zriaďovateľom a v Rade školy, informovaní 

boli aj učitelia a rodičia na plenárnom ZRPŠ, je k nahliadnutiu u riaditeľky školy/.  

 

7./14 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Priestorové podmienky školy /hlavnej budovy kolaudovaná v októbri 2010/ sú 

vyhovujúce. Škola má vlastnú koncertnú sálu, čo umožňuje žiakom hudobného, výtvarného, 

tanečného a literárno-dramatického odboru prezentovať svoju prácu pred rodičmi a užšou 

verejnosťou. Sála sa využíva aj pre vyučovací proces a činnosť komornej a súborovej hry. 

Väčšie koncerty poriadame v sále kultúrneho domu v Širokom.  

Materiálno-technické vylepšenia: v júli a auguste 2018 bola v elokovanom pracovisku 

výtvarného odboru menená elektroinštalácia, vymenili sa WC toalety a obklady, v učebni sa 

vymenilo umývadlo za 2-dres, na vrchnom poschodí sa zriadila učebňa pre bicie nástroje. Do 

leta 2019 je naplánované dokončenie stropných podhľadov, s bodovým osvetlením. 

Hygienické maľby boli prevedené aj v hlavnej budove: koncertnej sále, vrchnej chodbe 

a jednej učebni, tanečnej sále a chodbe v suteréne.  

Každým rokom zo školného príspevku skvalitňujeme materiálno-technické vybavenie  

vo všetkých odboroch: kroje pre tanečný odbor, rekvizity a kostýmy pre literárno-dramatický 

odbor, spotrebný výtvarný materiál, notový a knižný materiál,  potrebné nástroje vybavenie 

v hudobnom odbore a pod. 

 

7./15 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 

2 ods. 1 písm. m).  
 

 Obec Široké v zmysle zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, dňom 1.9. 2003 zriadila  Základnú 

umeleckú školu. Škola nemá právnu subjektivitu, finančnými vzťahmi je napojená na štátny 

rozpočet, normatívy a podielové dane, prostredníctvom Obecného úradu v Širokom. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) v šk. roku 2017/2018 činilo 10 695 €. 



7./16 Cieľ/le, ktoré si škola určila na daný šk. rok 

 

Východzím bol plán práce na šk. rok 2017/2018. 
 

Realizovaný bol v  týchto bodoch: 

 

► realizácia a skvalitňovanie doterajších aktivít a podujatí  /viď 7./11. údaje o aktivitách 

a prezentácii na verejnosti/ 

► zriadenie nového učebného odboru – audiovizuálnej a multimediálnej tvorby /od 01. 09. 

2017 do 30. 06. 2018/ 

► zriadenie učebnej miestnosti pre výučbu bicích nástrojov 

► kompletná výmena elektroinštalácie a  WC toaliet a obkladov v elokovanom pracovisku 

výtvarného odboru 

► zabezpečenie materiálno – technického vybavenia v jednotlivých odboroch t. j. notový 

a knižný materiál, kroje a kostýmy pre tanečný a literárno-dramatický odbor, nástrojové 

vybavenie v hudobnom odbore, spotrebný výtvarný materiál a pod. 

► spolupráca: zriaďovateľ a OcÚ Široké, Rodičovská rada, Rada školy, MŠ a ZŠ Široké, ZUŠ 

Krompachy, ZUŠ Gelnica, ZUŠ Sp. Podhradie, zvuková spolupráca p. Jozef Harničár, inštitúcie 

v obci a okolí 

 

7./17  Účasť na mimoškolských súťažiach 

 

HUDOBNÝ ODBOR 

 

zlaté pásmo – Viktória STRAKOVÁ – Moyzesov slávik – súťaž v klasickom speve 

/pripravil uč. Mgr. O. Nehila, DiS.art, klavírna spolupráca riad. Mgr. L. Nehilová, DiS.art/ 

 

bronzové pásmo  Kamila ZÁBRECKÁ – Moyzesov slávik – súťaž v klasickom speve  

/pripravil uč. Mgr. O. Nehila, DiS.art, klavírna spolupráca riad. Mgr. L. Nehilová, DiS.art/ 

 

1. miesto Timea MOTÝĽOVÁ – okresné kolo Slávik Slovenska 2018 – I. kategória a postup 

na krajské kolo /pripravila Mgr. L. Nehilová, DiS.art, akordeónový sprievod Mgr. P. Sabol/ 

 

2. miesto Timea MOTÝĽOVÁ – krajské kolo Slávik Slovenska 2018 – I. kategória 

/pripravila Mgr. L. Nehilová, DiS.art, akordeónový sprievod Mgr. P. Sabol/ 

 



2. miesto Zuzana TRIŠČÍKOVÁ- okresné kolo Slávik Slovenska 2018 – III. kategória 

/pripravila Mgr. L. Nehilová, DiS.art, akordeónový sprievod Mgr. P. Sabol/ 

 

účasť Tamara STRAKOVÁ - okresné kolo Slávik Slovenska 2018 – II. kategória 

/pripravila Mgr. L. Nehilová, DiS.art, akordeónový sprievod Mgr. P. Sabol/ 

 

Gelnický kľúč : zlaté pásmo – husľový súbor STRINGS v kategórii malé súbory a orchestre 

    zlaté pásmo –husľový súbor STRINGS v kategórii veľké súbory a orchestre 

    cenu primátora mesta Gelnica – komorný súbor STRINGS 

    strieborné pásmo – husľové trio A-STRINGS v kategórii komorné telesá 

    František ČECH – cenu za mimoriadne pozoruhodný výkon v rámci 

    súboru  

   /pripravila uč. Z. Huttmanová, DiS.art/ 

 

TANEČNÝ ODBOR 

Art scena dance: 1. miesto kategória Moderný tanec, choreografia „Just HIP-HOP“ 

      1. miesto kategória Moderný tanec, choreografia „Summer dance“ 

      1. miesto kategória Ľudový tanec, choreografia „Šarišská polka“ 

      2. miesto kategória Moderný tanec, choreografia „The first time“ 

      2. miesto kategória Ľudový tanec, choreografia „Vareškový“ 

      Cenu poroty získala uč. Michaela KLČOVÁ, DiS.art za choreografiu 

      ľudového tanca „Vareškový“ 

      Richard Čarný – cena poroty za tanečný výkon 

     /pripravila uč. M. Klčová, DiS.art/ 

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 

Čestné uznanie – Ľudmila Galdunová – okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 

/pripravila uč. Mgr. P. Körtvélyessyová, DiS.art/ 

 

VÝTVARNÝ ODBOR 

účasť žiakov na súťažiach: 

 

výtvarná súťaž – Zelený svet 2018 – ochrana životného prostredia 

Tadeáš Uličný – 4.roč./1./I. ,,Pomoc lesu“ 

 



výtvarná súťaž – Návrh na obal žiackej knižky – Ševt a.s. 

Daniel Cicoň– 3./2./I. 

Laura Harčárová– 3./1./I. 

Karin Čarná 4./1./I. 

 

celoslovenská výtvarná súťaž DÚHA 2017/2018 – ,,Milujem pohyb v prírode“ 

Tadeáš Uličný – 4./1./I. ,,Snowboarding“ 

Karin Čarná 4./1./I. ,,Dievčenský hokej“ 

Adam Lendacký 3./1./I. ,,Športovec na snowboarde“ 

Lujza Majerníková – 2./1./I. ,,Mačka“ 

Natália Senovská – 3./1./I. ,,Sentópia“ 

Veronika Ščerbáková – 1./2./I. ,,Korytnačka v mori“ 

 

medzinárodná výtvarná súťaž RÍŠA FANTÁZIE – ,,Víly, škriatkovia, elfovia“ 

Júlia Štofaňáková – 3./1./I. ,,Lúka jednorožcov“ 

Nikola Andraščíková – 2./1./I. ,,Čarovný svet“ 

 

výtvarná súťaž MAĽOVANÁ ZUŠKA 2018– ,,Písmo“ 

Lujza Majerníková – 2./1./I-.,,Pismenkovo“ 

Nela Zábrecká – 2./1./I. ,,Pismenková džungľa“ 

Tomáš Kondis – 1./2./I. ,,Mesto písmen“ 

Šimon Bednarik– 1./2./I. ,,Pismenková obývačka“ 
 

medzinárodná výtvarná súťaž  ,,KAŽDÝ DEŇ JE DEŇ ZEME“ 

Patrik Jenča – 3./1./I. ,,Pomáham prírode“ 

 

medzinárodná výtvarná súťaž MESTO BUDÚCNOSTI– ,,Móda budúcnosti“ 

Jakub Michalik– 2./2./I. ,,Byt budúcnosti“ 

Laura Harčárová – 4./1./I. ,,Hotel papagáj“ 

Katarína Čechová – 2./2./I. ,,Prírodný relax“ 

Ivana Magdová – 2./2./I. ,,Neon fashion show“ 

 

medzinárodná výtvarná súťaž ZLATÝ DRAK 2018– ,,Premeny papiera“ 

Veronika Mikolajová– 1./2./I. ,,Obývačka“ 

 

/žiakov pripravila uč. Mgr. V. Fedorčáková/ 

 

7./18 Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 

 V šk. roku 2017/2018 boli na školy s talentovými prijímacími skúškami a umeleckým 

zameraním prijatí žiaci: 

 Štátne Konzervatórium Košice – hra na husliach: František Čech, Zuzana Triščíková  

z triedy uč. Z. Huttmanovej, DiS.art  



Štátne Konzervatórium Košice – tanec: Sabína Samseliová z triedy uč. M. Klčovej, 

DiS.art 

Pedagogická a sociálna akadémia Prešov: Gabriela Šeligová – pripravila Mgr. M. 

Straková a Mgr. V. Fedorčáková 

Stredná odborná škola podnikania - dizajn interiéru: Barbora Baranová z triedy Mgr. 

V. Fedorčákovej. 

 

7./19 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  - uvedené 

SWOT analýzou:  

 

SILNÉ  STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

► výborná  poloha /centrum obce/ a nové 

priestory školy 

 
► tvorivá pracovná atmosféra 

 

► kvalitatívny rozvoj jednotlivých 

odborov  

 
► vysoký záujem o štúdium na tejto škole 

 
► úspešnosť v umeleckých súťažiach 

 

► spolupráca so zriaďovateľom, radou 

školy, rodičovskou radou, materskou 

a základnou školou a okolitými ZUŠ, s 

inštitúciami v obci a okolí 

 

 
► nedostatok  odborných seminárov 

a podujatí pre učiteľov ZUŠ 

 

► chýbajúca učebná miestnosť 

v hudobnom odbore 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 
 

► multižánrové projekty 

 

► možnosť nadviazania spolupráce aj so 

zahraničnou školou umeleckého 

zamerania 

 

 

► administratívna zaťaženosť škôl 

 

► zaneprázdnenosť žiakov 

 

 

 

  

 

 
V Širokom,  dňa 31. 08. 2018    Mgr. Lenka Nehilová, DiS. art 

         riaditeľka školy 

 


