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a/ Základné identifikačné údaje: 

 

Názov predmetovej komisie (PK) predseda zastúpenie predmetov 

Predmetová komisia výtvarného 
odboru 

Mgr. Vladimír Baran Výtvarná tvorba – kresba, maľba, 
grafika, práca s materiálom, dekoratívne 
činnosti , vybrané state z dejín umenia  

Predmetová komisia hudobného 
odboru, tanečného a literárno-
dramatického odboru 

Bc. Ingeborga 
Floreková 

Príprava k hre na nástroji, hra na gitare, 
hra na klavíri, hlasová výchova -spev, 
prípravná hudobná výchova a hudobná 
náuka 
Hudobno-pohybová výchova, tanec, 
dramatická príprava, dramatika a 
slovesnosť 

 

 

 

Názov školy: Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica 

Adresa školy: Hlavná 44/76, 03401 Liptovská Štiavnica 

Telefónne číslo / fax: 0918 707 106 

Internetová adresa:  www.dotyk.eu 

E – mailová adresa: szus@dotyk.eu 

Údaje o zriaďovateľovi: 
Občianske združenie MAGIC MOMENTS, 
 J. Jančeka 353/24, 034 01 Ružomberok,  IČO: 42 218 411 

Vedúci zamestnanci školy: Mgr.art PaedDr. Kristína Hanulová  - riaditeľ školy 
Mgr. Martina Ondríková Dúhová - koordinátor školy 
Mgr. Vladimír Baran – vedúci  PK VO 
Bc. Ingeborga Floreková – vedúca PK HO, TO, LDO 

Poradné orgány školy: Pedagogická rada školy – všetci pedagogickí zamestnanci 
Umelecká rada – menovaní pedagogickí zamestnanci 
Gremiálna rada – vedenie školy 
Predmetové komisie – výtvarný, hudobný, tanečný , literárno- 
dramatický odbor 
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b/ Údaje o počte žiakov školy : 2350 - stav k 15.9.2019;  

Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch v šk. roku 2018/2019: 

Počet žiakov spolu:   2507 
Z toho počet žiakov v - TO:  181 
   VO:  2018 
   LDO:  52 
   HO:  256 
 
Počet žiakov v prípravnom štúdiu: 351 
Z toho počet žiakov v - TO:  26 
   VO:  285 
   LDO:  0 
   HO:  40 
 
Počet žiakov v základnom štúdiu: 2156 
Z toho počet žiakov v - TO:  155 
   VO:  1733 
   LDO:  52 
   HO:  256 
 

c/ Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka; 

V termínoch od 1.4.2019 - 30.4.2019  a od 26.8.2019 - 13.9.2019 sa na elokovaných pracoviskách uskutočnili 

talentové skúšky na prijatie žiakov na prípravné/základné štúdium jednotlivých odborov SZUŠ. Skúšobná komisia 

počas priebehu vykonania talentovej skúšky posudzovala predpoklady a požadovanú úroveň umeleckých schopností, 

zručností a návykov žiakov umožňujúcich ich prijatie na prípravné/ základné štúdium. 

V školskom roku 2019/2020 bolo prijatých 956 žiakov na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole, z toho 82 

133 žiakov na HO, 110  žiakov na TO, 731 žiakov na VO a 22 žiakov na LDO. 

d/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

V školskom roku 2019/2020 bola klasifikácia na konci školského roka ovplyvnená mimoriadnou situáciou spôsobenou 

pandemickým ochorením COVID-19. Od 13.3.2020 bolo na SZUŠ Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica mimoriadne 

prerušené vzdelávanie až do konca júna 2020. Na základe tohto stavu bolo vydané riaditeľom školy rozhodnutie o 

hodnotení a organizácii záverečnej skúšky v Súkromnej základnej umeleckej škole, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica. 

Uzatvorenie školského roka prebehlo administratívne, všetky vymeškané hodiny za II. polrok štúdia SZUŠ boli žiakom 

ospravedlnené a všetci žiaci riadne ukončili školský rok 2019/2020. 

f/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 
a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 44/76, 03401 Liptovská Štiavnica poskytuje odborné umelecké vzdelanie 
v jednotlivých umeleckých odboroch: výtvarnom, hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom. V hudobnom 
odbore –hra na gitare, hlasová výchova - spev, hra na klavíri a keyboarde, hra na zobcovej flaute, hra na husliach, hra 
na cimbale a hra na akordeóne.  

Vzdelávanie prijatých detí sa realizuje podľa platných učebných osnov a plánov schválených Ministerstvom školstva 
SR pre základné umelecké školy a podľa platného Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho 
programu. Forma výchovy a vzdelávania je denná. 
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SZUŠ  zabezpečuje prípravné štúdium, ktoré zodpovedá najmä vyučovaniu v materských školách, kde je cieľom 
vzbudiť u detí záujem o ďalšie štúdium na základnej umeleckej škole. Ďalej zabezpečuje základné štúdium pre žiakov 
základných a stredných škôl a napokon aj štúdium pre dospelých. Pripravuje na štúdium v učebných odboroch na 
stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s 
umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním.  
 
Veľkou výhodou SZUŠ je, že pôsobí priamo v materských a základných školách, ktoré deti navštevujú. Rodičia tak 
nemusia vodiť deti do často vzdialeného mesta, kde ZUŠ pôsobí.  
 

g/Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov:  

K septembru 2019 bolo na SZUŠ zamestnaných 46 pedagogických zamestnancov, z toho 29 na plný úväzok a  17 na 
čiastočný.  

Počas školského roku sa stav zamestnancov menil z dôvodu materských dovoleniek našich kolegýň, ukončením 
pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa aj zamestnancov. Na uvoľnené miesta a zastupovanie boli prijímaní 
noví kolegovia na celý alebo polovičný resp. skrátený pracovný úväzok. 

 
h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:  

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov našej školy sa najviac zameralo na realizáciu adaptačného 
vzdelávania pre začínajúcich zamestnancov, ktorých v školskom roku 2019/2020 do pracovného pomeru nastúpilo 11 
nových zamestnancov.   

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo realizované a zabezpečené nasledovne: 

 realizácia a úspešné absolvovanie  adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov:          
6 zamestnancov 

 dopĺňanie a zvyšovanie kvalifikačných predpokladov ; získavanie profesijných kompetencií potrebných na 
vyučovanie :       

 5 zamestnanci  

 prihlásenie sa na aktualizačné, funkčné, špecializačné,  predatestačné vzdelávacie programy:                                             
0 zamestnancov 

 účasť pedagogických zamestnancov na seminároch a školeniach (organizovaných napr. MPC v Žiline, Banskej 
Bystrici, umeleckými školami, KŠU v Žiline, ...): 

- bola zrušená  z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandemickým ochorením COVID-19, na základe 
ktorého Ústredný krízový štáb SR rozhodol o preventívnom uzatvorení všetkých škôl a školských zariadení v 
SR s účinnosťou od 13.3.2020 

 účasť na interných metodických združeniach, workshopoch a samoštúdiom pedagógov 

 Aktualizačné vzdelávanie absolvovali pedagógovia v rozsahu 5h, zvyšných 5h bolo zrušených  z dôvodu 
mimoriadnej situácie spôsobenej pandemickým ochorením COVID-19, na základe ktorého Ústredný krízový 
štáb SR rozhodol o preventívnom uzatvorení všetkých škôl a školských zariadení v SR s účinnosťou od 
13.3.2020. 

 i/ Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:  

Zviditeľňovanie našej školy prebieha prezentáciou školy na verejnosti – prostredníctvom projektov, ktoré na škole 
prebiehajú a vzdelávacími aktivitami. Ako umelecká škola sa prezentujeme výtvarnými prácami, umeleckými 



                Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica 
 

5 

 

výrobkami, tanečnými, hudobnými a dramatickými vystúpeniami a to nielen na elokovaných pracoviskách v podobe 
rôznych besiedok a výstav, ale aj prezentáciou miest a obcí, pri výzdobe mestských sál a plesov. / viď. príloha č. 2/ 

 
 Metodické dni  
SZUŠ organizovala počas školského roka 2019/2020 metodické dni  ako formu aktualizačného vzdelávania pedagógov  

so zameraním na rast a rozvoj osobných a profesijných kompetencií pedagogických pracovníkov.  

ODBOR PREDMET FORMA ŠKOLITEĽ GARANT 

HO Prípravná hudobná 

výchova (PHV) 

Skupinové vyučovanie Mgr. Ivana 

Šablatúrová, phD. 

Mgr. Ivana 

Šablatúrová, phD. 

TO Hudobno-pohybová 

výchova (HPV) 

Skupinové vyučovanie Bc. Vladimír Florek Mgr. Ivana 

Šablatúrová, phD. 

 

 

HO 

Prípravná hlasová 

výchova  

Individuálne vyučovanie  

Mgr. Peter Pekarčík 

PaedDr. Mgr. art. 

Andrej Môcik, phD. 

Spev Individuálne vyučovanie 

Príprava k hre na 

nástroji (klavír) 

Individuálne vyučovanie Mgr. Ivana 

Šablatúrová, phD. 

 

Mgr. Ivana 

Šablatúrová, phD. Príprava k hre na 

nástroji (keyboard) 

Individuálne vyučovanie Eva Krajčová, 

dis.art. 

Príprava k hre na 

nástroji (gitara) 

Individuálne vyučovanie Mgr. art. 

Annamária 

Gejdošová 

Mgr. art. Annamária 

Gejdošová 

LDO Divadelná hra Skupinové vyučovanie Mgr. Barbora 

Šimková 

Mgr.art. PaedDr. 

Kristína Hanulová 

VO Tvorivá dramatika v 

edukačnom procese 

výtvarnej výchovy 

Metodický seminár Mgr., Mgr. art. 

Jozef Matuška 

Slovenská národná 

galéria - GĽF 

 

 
 
 Deň učiteľov  
Oslava ku dňu učiteľov bola zrušená z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandemickým ochorením COVID-19. 
 
j/ Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:  

V SZUŠ realizujeme každoročne projekty v rámci mesta Ružomberok, ale aj samostatne. Zapojili sme sa do prípravy 
kultúrnych podujatí a vystúpení MŠ a ZŠ pre rodičov aj širokú verejnosť pri rôznych spoločenských, kultúrnych 
príležitostiach a podujatiach. Ďalej sme aktívne spolupracovali pri organizácii koncertov a súťaží s inštitúciami, ktoré 
boli zapojené do spoločných projektov. /viď. príloha č.2 - Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti/  

Mnohé plánované akcie a podujatia, ktoré štandardne zastrešujeme sa z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej 
pandemickým ochorením COVID-19, na základe ktorého Ústredný krízový štáb SR rozhodol o preventívnom 
uzatvorení všetkých škôl a školských zariadení v SR s účinnosťou od 13.3.2020. 
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V školskom roku 2019/2020 sme realizovali nasledovné akcie a projekty / podrobné informácie o jednotlivých 
akciách sa nachádzajú v správach z akcií /: 

 Vianočná pohľadnica 2019 – interná súťaž našej SZUŠ výtvarného odboru spojená s prezentáciou TO,HO a LDO; 
výstava prebiehala v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku, kde počas vernisáže boli ocenené najlepšie 
práce /viď. tabuľka súťaže/. 

 Vianočný koncert 2019 - prezentácia všetkých odborov SZUŠ so zameraním na HO, TO a LDO, Aula katolíckej 
univerzity v Ružomberku. 
 

k/ Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnej školskej inšpekcie na našej škole.  

l/ Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy:  

 Súkromná základná umelecká škola ako „ škola na kolieskach“, pôsobila v školskom roku 2019/2020 na  44 
elokovaných pracoviskách na materských a základných školách. Pedagógovia dochádzali za deťmi na vysunuté 
pracoviská, kde mali po dohode s riaditeľmi škôl pridelenú učebňu a uložené pomôcky a materiál na vyučovanie. Na 
kultúre vzhľadu a výzdobe priestorov sa podieľali  aj deti SZUŠ.  Pedagógovia svoju administratívnu činnosť 
vykonávali v kancelárskych priestoroch školy, ktoré sú na ulici Generála Vesela 87, 034 01 Ružomberok, kde sa konali 
všetky porady a spoločné stretnutia zamestnancov školy. Ďalšie kancelárske priestory sa nachádzajú v Martine, kde 
sa stretávajú pedagógovia učiaci v danom okrese.  
 Materiálne zabezpečenie školy je na dostatočnej úrovni, neustále prebieha dopĺňanie základného 
materiálno- technického zabezpečenia podľa odporúčania ministerstva školstva - Povinné materiálno-technické a 
priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky dňa  4. februára 2015 pod číslom 2015 - 6346/5841:1 -10A0 pre základné umelecké školy 
s platnosťou od 1. septembra 2015. 
 V minulom školskom roku sa podarilo doplniť priestory a učebne školy nábytkom, zlepšili sa podmienky 
a úroveň výchovno-vyučovacieho procesu a s ním spojených rôznych aktivít školy, napr. kúpou digitálnych pomôcok, 
notebookov, tlačiarní, USB kľúčov, ktoré zlepšili prácu všetkých zamestnancov. Pre potreby školy sú nevyhnutné 
kancelárske a hygienické potreby a tiež rôzne potreby pre údržbu a upratovanie priestorov školy, ktoré boli 
zariadené novým nábytkom.  
 
V školskom roku 2019/2020 fungovanie knižnice SZUŠ bolo pod vedením Mgr. Barbory Šimkovej. V jej rozširovaní 
budeme pokračovať aj na budúci školský rok. 

V  tanečnom odbore boli zakúpené nové kostýmy, dresy a cvičky potrebné ku kvalitnej prezentácii školy.  

V hudobnom odbore boli zakúpené pomôcky na skvalitnenie a zatraktívnenie výučby hudobnej náuky / pracovné 
zošity, knihy.../, ako aj pomôcky pre výučbu z dôvodu rozšírenia hudobného odboru /digitálne piána, klavírne krídlo 
na prezentáciu a koncerty/. 

Vo výtvarnom odbore sa zakúpilo sa viacero pomôcok na skvalitnenie a zatraktívnenie výučby na jednotlivých 
pracoviskách. 

 

m/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno–vzdelávacej činnosti školy, a to:  

         9/2006  - VYHLÁŠKA MŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení 

k § 2 - bod 1 za m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti škôl: 

    

http://www.dotyk.eu/szus-rk/aktivity/zazili-sme/detail/clanok/vianocna-pohladnica.html
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SZUŠ 
rok 2019 rok 2020 

SPOLU 
1.9.-31.12 1.1.-31.8 

Dotácia samospráva        381 109,36 €         740 555,00 €         1 121 664,36 €  

Dotácia OÚ - vzdelávacie poukazy                218,00 €                          -   €                    218,00 €  

Prijaté finančné príspevky              7 065,54 €              2 686,00 €                 9 751,54 €  

Ostatné príjmy             3 000,00 €                          -   €                 3 000,00 €  

účel použitia - zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti (mzdy, prevádzka, materiálno-tech. vybavenie) 

 n/ Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:  

Pri plánovaní školského roka bol zámer našej školy jednoznačný a to skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na 
vyučovacích hodinách. Škola preferuje individuálny prístup k výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov vo vyučovacom 
procese, ako aj snahu pedagógov o rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa. V kolektívnom vyučovaní dosiahnuť, 
aby skupinové vyučovanie bolo ako individuálne. Naším cieľom bolo tiež dlhodobo zabezpečovať vysoké percento 
prijímania žiakov na stredné a vysoké umelecké školy. Minimalizovať počet žiakov, ktorí by predčasne ukončili 
štúdium (okrem objektívnych dôvodov ako odsťahovanie sa a pod.). Stabilizovať pedagogických zamestnancov školy 
a poskytovať im priestor a možnosti pracovať na svojom kariérnom raste ďalším vzdelávaním a prehlbovaním si 
kvalifikácie.  

V školskom roku 2019/2020 sa nám podarilo skvalitniť  výchovno-vzdelávací proces, pri hodnotení žiakov využívať 
kladnú motiváciu a pozitívne hodnotenie, rozširovať medzipredmetovú a medziodborovú spoluprácu a zdôrazňovať 
jej potrebu a prínos. Zabezpečili sme kvalifikované zastupovanie chýbajúcich pedagógov. Sčasti sa nám sa nám 
podarilo znížiť počet žiakov, ktorí predčasne ukončili štúdium. Škola sa zapájala do akcií mesta aj celého regiónu a na 
všetkých elokovaných pracoviskách. Svedčí o tom množstvo akcií a projektov, ktoré podporujú spoluprácu  
a prepojenie života školy s okolitou spoločnosťou.  

o/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy 
a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:  

Práca pedagógov bola systematizovaná, skvalitnil sa kontrolný mechanizmus na škole. Plnenie plánov, ktoré boli 
stanovené Plánom práce školy na školský rok 2019/2020, bolo narušené z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej 
pandemickým ochorením COVID-19. V súvislosti so šírením koronavírusu dňa 12.3.2020 Krízový štáb SR rozhodol o 
zatvorení škôl a školských zariadení na minimálne 14 dní s účinnosťou od 16.3.2020 (pondelok). Zriaďovateľ 
Súkromnej základnej umeleckej školy, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica (ďalej len "SZUŠ") rozhodol o zatvorení 
SZUŠ od 13.3.2020. Núdzový stav pre šírenie pandémie koronavírusu Covid-19 ukončila vláda SR od 14. júna 2020. 
Po vyhodnotení rizík a na základe vážnych prevádzkových dôvodov sa zriaďovateľ SZUŠ, o.z. Magic Moments 
rozhodol neobnoviť školské vyučovanie s účinnosťou od 1.6.2020 do konca júna 2020. 

 

p/ výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich 
úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: 
 
V školskom roku 2019/2020 absolvovalo na škole 60 žiakov v 2. časti na I. stupni základného štúdia v hudobnom, 
tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.  Hlavným cieľom absolventských skúšok bolo overiť praktické 
schopnosti a zručnosti absolventov nadobudnuté počas celého štúdia na škole.  

Na základe vzniknutej situácie spôsobenej pandemickým ochorením COVID-19, bol dňa 19.6.2020 vydaný prípis 
riaditeľa SZUŠ o hodnotení a organizácii záverečnej skúšky: 
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"Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov 
základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020  a po prerokovaní  s 
pedagogickou radou riaditeľka školy oznamuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov postup pri 
záverečnom hodnotení žiakov SZUŠ: 

 záverečné hodnotenie II. polroka šk. roka 2019/2020  žiakov bude prebiehať formou slovného 
hodnotenia nakoľko sa nemohli naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou a plnohodnotnou 
formou dištančného štúdia, ktoré z prevádzkových dôvodov nebolo v našej SZUŠ možné; pri slovnom 
hodnotení sa prihliada na doterajšie výsledky v štúdiu a reprezentáciu SZUŠ 

- známkou sa budú hodnotiť len vybrané hlavné predmety: VÝTVARNÝ ODBOR- kresba, maľba, HUDOBNÝ 
ODBOR - spev, hlasová výchova, hra na nástroj, LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR - dramatická príprava, 
dramatika a slovesnosť, TANEČNÝ ODBOR- žiaci budú vo všetkých predmetoch hodnotení len slovne 

- žiaci 4. ročníka 1. a 2. časti všetkých odborov budú hodnotené známkami zo všetkých predmetov na 
základe výsledkov záverečných skúšok 

- žiaci prípravného štúdia budú hodnotení zo všetkých predmetov - absolvoval 

 komisionálne hodnotenie záverečných skúšok 1. a 2. časti I. stupňa základného štúdia sa vykoná 
administratívne: - hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický 
priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov; do aritmetického priemeru známok 
sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné 
známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia 

 postupové skúšky- kontrahovanie sa v tomto školskom roku nebudú realizovať" 

 
Záverom vyjadrujem poďakovanie všetkým pedagogickým zamestnancom školy za vynikajúce výsledky, tvorivú 
a kvalitnú prácu a prínos pri šírení dobrého mena školy. 
 

Poznámka: Vyhláška 9/2006 Z. z., §3: 

(1) Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému 

orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. 

októbra príslušného roka. Prílohou správy je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej 

správe. 

(2) Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je zriadená, 

najneskôr do 31. decembra. 

Prílohy: chýba vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe. 
 
V Ružomberku, 30. októbra 2020 
 
 
 
                                                                                                                ........................................................ 

                                                                                                          Mgr.art.PaedDr. Kristína Hanulová, riaditeľka SZUŠ 
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Príloha č. 1  

                             Účasť a umiestnenie žiakov na súťažiach v školskom roku 2019/2020 
Výtvarný odbor 

 
p. č. Názov súťaže Vyhlasuje Počet 

žiakov / 
pedagógo
v 

Hlavná súťaž 
konaná dňa 

Najlepšie umiestnenia 

Meno 
žiaka / 
pedagó
g 

Úrove
ň 

Umiestneni
e 

Zapojení učitelia  

1. Csontváryho 

slnečná cesta 

detskými očami 

 

Obec Halič, Mieru 

68/66, 985 11 

HALIČ 

 

3/ 1 17.10.2019 Ocenené práce: čestné uznanie 

Barbora Pilarčíková (Halajová) 

Halajová 
  

2. Anjel Vianoc Tatranská galéria 
Poprad 

15/4 6.12.2020 Čestné uznanie Mathias Dudra, 
Olga Mihulcova, (Dudrová), Lívia 
Rakučáková (Pečitová) 
2.miesto Sofia Sarah 
(Machynová) 

Dudrová 
Machynová 
Halajová 
Pečitová 

3. MAS Dolný Liptov 
Ružomberok 

Ružomberok 32/6 13.2.2020 Čestné uznanie Ela Dechtárová, 
Rebeka Šidová, Boris Pillar, Lukáš 
Kubernát (Magerčiaková) 
2. miesto Noemi Fuksová 
(Pečitová) 
3. miesto Lea Dančeková 
(Magerčiaková) 
Hlavná cena Samuel Olos 
(Ganobčíková) 

Ganobčíková 
Magerčiaková 
Pečitová 
Baran 
Sálus 
Likavčan 

4. Malé grafické 
formy 

ZUŠ Frica Kafendu 
Vrútky 

10/3   Likavčan 
Baran 
Magerčiaková 

5. Žitnoostrovské 
pastelky 

Žitnoostrovské  
osvetové stredisko 

14/6   Michalová 
Ganobčíková 
Magerčiaková 
Večerková 
Likavčan 
Sálus 

6. Lidice Památník Lidice/ 
Lidická galerie 

16/4   Adam 
Lauková 
Halajová 
Pečitová 

 
 
 
7. 

Maskot EYOF 2021 Slovenský 
olympijský 
a športový výbor 
Bratislava  

1/1 13.1.2020  Hrnčiarová 

8. Vesmír očami detí 
2020 

CVČ Ružomberok 17/4 9.1.2020 Postupujúce práce Lea 
Dančeková, Tereza Kandová, 
Jakub Vraštiak (Magerčiaková) 

Magerčiaková 
Pečitová 
Ganobčíková 
Janťáková 
 

9. Vernisáž 
výtvarnej súťaže 
„Vesmír očami 
detí“ - regionálne 
kolo 
 

TKS Martin v 
spolupráci s 
vyhlasovateľom 
súťaže 
Slovenská 
ústredná 
hvezdáreň 
Hurbanovo 

8/VO 20.2.2020 4. kat - Alexandra Ďurdíková 
(EP ZŠ Kronera),   
4. kat - Dorotea Šmajdová  
(EP ZŠ Hurbanova)   
5. kat -  Tobiáš Goffa  
(EP ZŠ Hurbanova)   
POSTUP DO 
CELOSLOVENSKÉHO KOLA 

Ruttkay, Živčáková, 
Matejčeková 

 

10. Vianočná 
pohľadnica 
,,Vianočný zázrak“ 

SZUŠ Dotyk 
Liptovská 
Štiavnica 

- 12.12.2019 Cena Liptovského múzea,  
Cena zriaďovateľa a riaditeľa,  
Cena vedúceho výtvarného 

Všetci PPVO 



                Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica 
 

10 

 

Prehliadka 
výtvarných 
súťažných prác 

odboru. Bola udelená špeciálna 
cena pre pedagóga pre Mgr. art, 
et. Mgr. Jozefa Matušku. 
 Diplomy v počte - 47 ks,  
čestných uznaní v počte - 60 ks. 

11. Medzinárodná 
výtvarná súťaž  
Zlatý drak 
Téma: DIVADLO 

SZUŠ Dotyk 
Liptovská 
Štiavnica 

- 6.11. 
2019 

Udelených viacero ocenení pre 
žiakov VO SZUŠ Dotyk 

Všetci PPVO 
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Príloha č. 2 

Počas školského roka 2019/2020 sa konalo  na jednotlivých elokovaných  viacero aktivít /besiedky, 

koncerty, alebo výstavy.../ 

 
p. 
č. 

 
Názov aktivity 
/ popis / 

 
Dátum 
konania 

 
Miesto konania 

 
Organizátor 
 

 
Zapojení 
žiaci 

 
Pedagóg 

 
Prínos pre školu 
 

 
1. 

 
Koncert 
duchovnej 
a sakrálnej hudby 

 
13.10.2019 

 
Kostol-  
Liptovský Ján 

 
Obec  
Liptovský Ján 

 
6 
(HO) 

 
Dubjelová 

-prehliadka komorných 
telies sakrálnej a  
duchovnej hudby 

 
2. 

 
Stretnutie 
dôchodcov 
Mesiac úcty k 
starším 

 
18.10.2019 

 
Obecný úrad 
Belá Dulice 

 
Obecný úrad 
Belá Dulice 

 
4 
(HO, VO) 

 
Podhorská, 
Krajčová 

-sprievodný program; 
-upevňovanie dobrých 
vzťahov s EP., 
-prezentácia na 
verejnosti 

 
3. 

 
Výzdoba sály KD 
ku dňu úcty k 
starším 

 
18.10.2019 

 
Kultúrny dom 
SV.Kríž 

 
ZŠ s MŠ  
Sv. Kríž 

 
10 
(VO) 

 
Michalová 

-prezentácia práce 
žiakov a ich pedagóga 
na verejnosti; 
-spolupráca s EP 

 
4. 

Výzdoba sály 
a sprievodný 
koncert 
k podujatiu Dňa 
úcty k starším 

 
22.10.2019 

 
Kultúrny dom 
Liptovské 
Revúce 

Obec  
Liptovské Revúce 
v spolupráci s MŚ 
a ZŠ 

 
9 
(HO, VO) 

 
Šablatúrová, 
Haľková, 
Magerčiaková 

-rozvíjanie vzájomnej 
spolupráce, 
-prezentácia detí 
-medziodborová 
spolupráca 

 
 
5. 

 
Koncert ku dňu 
úcty k starším 

 
 
27.10.2019 

 
Kultúrny dom 
Liptovský Ján 

 
Obec  
Liptovský Ján 

 
15 
(HO) 

 
Dubjelová, Kotlár, 
Haffner 

-kultúrny program; 
-upevňovanie dobrých 
vzťahov s EP., 
-prezentácia na 
verejnosti 

 
6. 

 
50.výročie 
založenia školy v  
Liptovských 
Sliačoch 

 
 
29.10.2019 

 
Kultúrny dom 
Liptovské Sliače 

 
ZŠ J. Hanulu 
Liptovské Sliače 

 
15 
(VO) 

 
 
3PP/VO 

-výroba 100ks 
reklamných darov 
-upevňovanie dobrých 
vzťahov s EP., 
-prezentácia na 
verejnosti 

 
7. 

 
Zlatý drak 2019 

 
6.11.2019 

 
Liptovské 
múzeum  

 
SZUŠ Dotyk 

 
80 
(VO+HO) 

 
20PP/VO,HO 

-sprievodný program 
-prezentácia na 
verejnosti 
-súťažná prehliadka 

 
8. 

 
Služby Božie  
1. adventná 
nedeľa 

 
1.12.2019 

 
Evanjelický 
kostol B.Dulice 

 
Farnosť B.Dulice 

 
3 
(HO) 

 
Krajčová 

-sprievodný program; 
-prezentácia na 
verejnosti 
 

 
9. 

Návrh na 
vianočné 
pohľadnice pre 
jarmoček 
organizovaný ESŠ 
LM 

 
4.12.2019 
 
 

 
ESŠ LM 
 
 

 
SZUŠ 

 
33 
(VO) 

 
Pečitová, 
Machynová 

-upevňovanie dobrých 
vzťahov s EP., 
-prezentácia na 
verejnosti 

 
10. 

 
Mikulášska 
besiedka 

 
3.12. 2019 

Kultúrny dom 
Štiavnička 

 
MŠ Štiavnička 

 
16 
(VO) 

 
Baran 

-sprievodný program; 
-prezentácia na 
verejnosti 

 
11. 

Vystúpenie žiakov 
v rámci Služieb 
Božích 

26.12.2019 Evanjelický 
kostol Belá-
Dulice 

Obec Belá - Dulice  
7 
(HO) 

 
Krajčová 

-prezentácia na 
verejnosti 

12. Vianočné dielne 3.12.2019 ZŠ Belá-Dulice ZŠ Belá-Dulice 15 
(VO) 

Podhorská -prezentácia na 
verejnosti 
 

13. Vianočné zvyky a 
tradície -15.ročník 

4.12.2019 Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

5 
(VO) 

Janťáková, 
Baranová 

-prezentácie pred 
rodičmi a širšou 
verejnosťou 
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14. Vianočný 
jarmoček 

8.12.2019 Kultúrny dom v 
obci Bobrovec 

Kultúrny dom v 
obci Bobrovec, 
Základná škola v 
Bobrovci 

7 
(VO, LDO) 

Šimková -prezentácia na 
verejnosti 

15. 
 

Vianočná 
besiedka 

9.12.2019  
ZŠ Ľubeľa 

SZUŠ 65 
(VO, HO, 
LDO, TO) 

Sálus, Šimková, 
Florek, Latka 

-sprievodný program; 
-prezentácia na 
verejnosti 

16. Tvorba Vianočnej 
pohľadnice 

4.12.2019 ZŠ Ľubeľa ZŠ Ľubeľa 4 
(VO) 

Sálus  
-prezentácia na 
verejnosti 

17. Vianočná 
akadémia ZŠ Belá-
Dulice 

13.12.2019 Kultúrny dom 
Belá-Dulice 

ZŠ Belá-Dulice 3 
(HO) 

Krajčová -prezentácia na 
verejnosti, koncert 

 
18. 

Vianočná 
besiedka spojená 
s burzou 2019 

8.12.2019 ZŠ s MŠ Svätý 
Kríž - Svätý Kríž 

ZŠ s MŠ Svätý Kríž 
- Svätý Kríž 

40 
(VO) 

Michalová -prezentácie pred 
rodičmi a širšou 
verejnosťou 
- predaj výrobkov 
žiakov SZUŠ 

 
19. 

Vianočná triedna 
besiedka 

11.12.2019 Galéria Ľ. Fullu, 
Ružomberok 

SZUŠ Dotyk 24 
(HO) 

Šablatúrová -prezentácia na 
verejnosti 
- koncert žiakov 

20. Slovensko spieva 
koledy 2019 

11.12.2019 Námestie 
osloboditeľov 
Liptovský 
Mikuláš 

Regionálne 
týždenníky MY, 
Múzeum Janka 
Kráľa Liptovský 
Mikuláš 

32 
(HO) 

Dubjelová, 
Haffner, Kotlár 

-prezentácia žiakov 
pred rodičmi 
- koledovanie 

 
21. 

Vianočná 
akadémia 

12.12.2019 Základná škola v 
Liptovskom 
Jáne 

Základná škola v 
Liptovskom Jáne 

18 
(VO, HO, 
LDO, TO) 

Halajová, 
Šimková, 
Dubjelová, Kotlár, 
Haffner 

-sprievodný program; 
-prezentácia na 
verejnosti 

22. Vianočný koncert 13.12.2019 Liptovské 
múzeum v 
Ružomberku 

Liptovské 
múzeum v 
Ružomberku 

7  
(LDO) 

Šimková -prezentácia žiakov 
pred rodičmi 

23. Vianočný koncert 
pre Dom 
dôchodcov 

10.12.2019 Dom dôchodcov 
Lipt. Sliače 

SZUŠ Dotyk 16 (VO, 
HO, LDO) 

Baranová, 
Mojšová, Šimková 

-prezentácia na 
verejnosti 

 
 
24. 

 
Koledovanie 

12.12.2019 
 
 

MsÚ Liptovský 
Mikuláš 

Kancelária 
primátora MsÚ 
Liptovský Mikuláš 

22 
(HO) 

Dubjelová, Kotlár, 
Haffner 

-výchovno-vzdelávací 
koncert s vianočnou 
tematikou  
-upevňovanie vzťahov 

 
25. 

Čas Vianoc - 
Český spolok 
Lipt.Mikuláš 

14.12.2019  
Kultúrny dom 
Liptovský Ján 

Český spolok 
Liptovský Mikuláš 

10 
(HO) 

Dubjelová, Kotlár, 
Haffner 
 
 

 
-prezentácia na 
verejnosti 

26. Vianočná 
akadémia 

13.12.2019 Kultúrny dom 
Lipt. Teplá 

ZŠ Liptovská Teplá 35  
(VO) 

Likavčan -prezentácia školy, 
upevňovanie vzťahov 
na EP 

 
27. 

Vianočná Koleda 16.12.2019 ZŠ Biely Potok SZUŠ Dotyk 8 
(HO) 

Mojšová, Môcik -prezentácia žiakov 
- upevňovanie vzťahov 

 
 
28. 

 
Vianočný koncert 
a trhy v 
Liptovských 
Revúcach 

14.12.2019 Kultúrny dom 
Liptovské 
Revúce 

Obec Liptovské 
Revúce, ZŠ s MŠ 
Liptovské Revúce, 
SZUŠ Dotyk 

20 
(HO, TO) 

Šablatúrová, 
Florek 
 
 
 
 
 

-prezentácia na 
verejnosti 
- upevňovanie vzťahov 
na EP 

 
29. 

Lucie 12.12.2019 Obec Ľubeľa 
 
 
 

ZŠ Ľubeľa a SZUŠ 10 
(TO) 

Florek -prezentácia na 
verejnosti 
- upevňovanie vzťahov 
na EP 

30. Vianočné tvorivé 
dielne 

16.12.2019 Základna Škola 
Jozefa Kronera - 
Martin 

Základna Škola 
Jozefa Kronera 

20 
(VO) 

Ruttkay -tvorivé dielne 
- prezentácia ZUŠ 
- upevňovanie vzťahov 
na EP 
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31. 

Vianočná párty 17.12.2019 EP ZŠ Belá-
Dulice 

pedagógovia EP 
Belá-Dulice 

34 
(VO, HO) 

Podhorská, 
Krajčová 

-medziodborová 
spolupráca 

32. Vianočné 
koledovanie 

19.12.2019 ZŠ Bobrovec Súkromná 
základná 
umelecká škola 
Dotyk 

8 
(LDO, VO) 

Šimková, Latka, 
Mojšová 
 
 
 
 

-prezentácia žiakov 
pred rodičmi 

33. Učiteľský 
vianočný koncert 

20.12.2020 Koncertná sála - 
Štiavnická cesta 

SZŠ, SZUŠ 35 
(HO) 

Floreková, 
Šablatúrová, 
Dvorščák, 
Horváth, Môcik, 
Latka, Pekarčík 

-prezentácia pedagógov 
a žiakov pred rodičmi 

34. Vianočná Koleda 18.12.2019 ZŠ Liptovské 
Sliače 

Pedagógovia SZUŠ 
Dotyk 

15 
(VO, HO) 

Baranová, 
Mojšová, Môcik, 
Šimková 

-prezentácia žiakov 
SZUŠ v škole 

 
35. 

Vianočný koncert 
,, Vianočná 
koleda" 

18.12.2019 
 

Aula Jána Pavla 
II. (KU) 
Ružomberok 
 

SZUŠ Dotyk 65 
(VO, HO, 
LDO, TO) 

Zamestnanci SZUŠ 
27 

-prezentácia žiakov 
a pedagógov pred 
verejnosťou 

 
 
 
36. 

Vianočný koncert 
- "Vianočný čas" 

19.12.2019 Dom kultúry 
Liptovský Ján 

SZUŠ Dotyk 41 
(HO, VO, 
LDO) 

Zamestnanci SZUŠ 
6 

-prezentácia žiakov 
a pedagógov pred 
verejnosťou 

37. Vianočná 
besiedka 

20.12.2019 Kultúrny dom 
Liptovské Sliače 

Pedagógovia SZUŠ 
Dotyk 

4 
(VO, HO) 

Baranová, 
Mojšová 

-prezentácia žiakov 
pred rodičmi 

 
 
38. 

Besiedka 17.1.2020 Klubovňa 
základnej školy 
v Bobrovci 

Základná škola v 
Bobrovci 

7 
(LDO) 

Šimková -prezentácia žiakov 
SZUŠ v škole 

39. Valentínsky ples 15.2.2020 Kultúrny dom - 
Svätý Kríž 

ZŠ s MŠ Svätý Kríž 
- obec Svätý Kríž 

6 
(VO) 

Michalová -tvorba kulís, výzdoby 
na akciu 

40. Karneval 18.2.2020 ZŠ Liptovské 
Sliače - dielne 

Pedagógovia SZUŠ 
Dotyk 

35 
(VO, HO) 

Baranová, 
Mojšová 

-medziodborová 
spolupráca,  
 

41. Koncert k MDŽ a 
posedenie s 
darcami krvi 

8.3.2020 Kultúrny dom 
Hrboltová 

Kultúrny dom 
Hrboltová 

2 
(HO) 

Šablatúrová -prezentácia žiakov 
SZUŠ 
 

 

 

 

 

 


