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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 predmetovej komisie výtvarného odboru 
Bc. Ingeborga Floreková  – vedúca  predmetovej komisie hudobného, 
tanečného a literárno - dramatického odboru 

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 15.9.2017;  

Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch v šk. roku 2017/2018: 

Počet žiakov spolu:   2350 
Z toho počet žiakov v - TO:  248 
   VO:  1806 
   LDO:  57 
   HO:  239 
 
Počet žiakov v prípravnom štúdiu: 447 
Z toho počet žiakov v - TO:  54 
   VO:  327 
   LDO:  0 
   HO:  66 
 
Počet žiakov v základnom štúdiu: 1903 
Z toho počet žiakov v - TO:  194 
   VO:  1479 
   LDO:  57 
   HO:  173 
 

c/ Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka; 

V termínoch od 3.4.2017 - 28.4.2017  a od 22.8.2017 - 11.9.2017 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 2017/2018 bolo prijatých 1109 žiakov na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole, z toho 

189 žiakov na HO, 187 žiakov na TO, 714 žiakov na VO a 24žiakov na LDO. 

 

Odbor Počet prihlásených Počet prijatých Počet neprijatých 

Hudobný odbor 189 184 5 

Tanečný odbor 187 187 0 

Výtvarný odbor 714 714 0 

Literárno-dramatický odbor 24 24 0 

Spolu 1114 1109 5 

 

 

 

e/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

V školskom roku 2017/2018 boli výsledky klasifikácie na konci školského roka nasledovné: 

Prípravné štúdium:  447 žiakov 
Absolvovalo:                427 žiakov 
Neabsolvovalo:                20 žiakov 
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Zameškané hodiny: 961 ospravedlnených   40 neospravedlnených 
 
1.časť I. stupeň:   1552 žiakov 
S vyznamenaním: 1313 žiakov 
Prospelo:                64 žiakov 
Neabsolvovalo:  175 žiakov 
Zameškané hodiny: 4608,6 ospravedlnených  651 neospravedlnených 
 
2.časť I. stupeň:  343 žiakov 
S vyznamenaním:       275 žiakov 
Prospelo:           19 žiakov 
Neabsolvovalo:           49 žiakov 
Zameškané hodiny:   2514 ospravedlnených  372 neospravedlnených 
 
 
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 a hra na klavíri. V školskom roku 2017/2018 bol hudobný odbor 
rozšírený aj o hru na husliach a obligátny klavír, ku ktorým boli vypracované učebné osnovy zaradené do školského 
vzdelávacieho programu v dodatku č.2.  

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. 

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:  

Ku dňu koncoročnej klasifikácie bolo na SZUŠ zamestnaných 44 pedagogických zamestnancov, z toho 26 na plný 
úväzok a  18 na čiastočný.  

Počas školského roku sa stav zamestnancov menil z dôvodu materských dovoleniek, ukončením pracovného pomeru. 
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 2017/2018 do pracovného pomeru nastúpilo 7 
nových zamestnancov.   

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo realizované a zabezpečené nasledovne: 
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 realizácia a úspešné absolvovanie  adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov:          
8 zamestnancov 

 dopĺňanie kvalifikačných predpokladov ; získavanie profesijných kompetencií potrebných na vyučovanie :       
6 zamestnancov  

 prihlásenie sa na aktualizačné, funkčné, špecializačné, predatetačné vzdelávacie programy:                                              

1 zamestnanec 

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

apríl 2018- Tvorivé dielne pre pedagógov výtvarného odboru Kunsthalle Bartislava- vedenie Mgr. Daniela 
       Čarná - 6 pedagógov  

apríl 2018- Výtvarné alternatívy Považská Bystrica- vzdelávanie, workshopy a tvorivé dielne  pre pedagógov 
        výtvarného odboru- 6 pedagógov 

počas celého šk. roka  2017/2018 - školenie a tanečný workshop pre učiteľov tanca - konzervatórium E. 
Ohraďanovej v Liptovskom Hrádku -2 pedagógovia 
 
august 2018- letné semináre pre pedagógov klavírnej hry EPTA - 1 pedagóg 

 účasť na interných metodických združeniach, workshopoch a samoštúdiom pedagógov 

 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 
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 2017/2018 metodické dni pre pedagógov s programom - Všeobecná 
didaktika, Ako motivovať žiakov, Hodnotenie na vyučovacích hodinách. Boli zapojené všetky odbory SZUŠ, ktoré si 
navzájom priblížili svoju odbornú  činnosť a výchovno-vzdelávací proces. Metodické dni sa stretli s  pozitívnym 
ohlasom u pedagógov, lebo sa zaoberali konkrétnymi problémami z vyučovacích hodín. Metodické dni boli 
obohatené o tvorivé dielne a workshopy zamerané na spoznávanie netradičných techník  a postupov, ako aj na 
ľudové tradície a remeslá, spojené s výrobou suvenírov. 
 
 Deň učiteľov  
SZUŠ organizovala aj internú oslavu ku dňu učiteľov, ktorá sa konala v priestoroch nášho elokovaného pracoviska na 
Bystrickej ceste 192, Ružomberok.  
 
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/  

Okrem toho sme realizovali nasledovné akcie a projekty / podrobné informácie o jednotlivých akciách sa 
nachádzajú v správach z akcií /: 
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 Vianočná pohľadnica 2017 – 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/ 

 Zápis do 1.ročníka na šk. rok 2018/2018– metodika a organizácia voľno časových aktivít pri zápise žiakov do 
1.ročníka na jednotlivých elokovaných pracoviskách. 

 Dotyk Umenia - marec 2018 
- výstava pedagógov VO 6.3.-28.3.2018: - 6.3. 2018 sa konala slávnostná vernisáž pedagógov výtvarného odboru 
SZUŠ Dotyk. Verejnosť tak mala možnosť spoznať našich pedagógov aj ako aktívne tvoriacich umelcov 
prostredníctvom ich tvorby a diel. Vystavujúci pedagógovia: Monika Belinová, Dávid Likavčan, Vladimír Baran, 
Kristína Hanulová, Monika Kolenčíková, Mária Horváthová Bodorová, Pavel Petráš.  
-učiteľský koncert 20.3.2018: - 1. ročník učiteľského koncertu je, kde sa predstavili verejnosti so svojím  
bravúrnym ovládaním nástroja pedagógovia HO, ale aj iných odborov. Z rôznych zdrojov sa k nám dostávali len 
pozitívne ohlasy a vyšiel aj poetický článok v ružomberských novinách, kde vyzdvihovali niektoré virtuózne čísla. 

 Zlatý drak 2018 - jún 2018 – IV. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, v ktorej počet zúčastnených škôl bol 98. 
Vzhľadom na obmedzený počet prác za školu stúpla kvalita zaslaných prác a bolo naozaj z čoho vyberať. 
Vzhľadom na vysoký záujem aj zo strany základných a materských škôl sme zaviedli novú kategóriu ZŠ s MŠ, kde 
sa môžu prezentovať mladé talenty, ktoré priamo nenavštevujú umelecké školy.  
 
Štatistika Zlatý drak 2018 

 

Zapojené školy: 

 

Počet zúčastnenýchškôl: 98 

Počet zaslaných prác: cca 1000 

 

Počet ocenených prác: 

Spolu 135 prác 216 detí 

ZUŠ 108 prác 176 detí 

ZŠ s MŠ 27 prác 40 detí 

 

 

Cena poroty ZUŠ 8 prác 8 detí 

Cena zriaďovateľa (ZUŠ) 1 práca 1 dieťa 

Cena múzea ZUŠ  1 práca 1 dieťa 

Diplom jednotlivci ZUŠ 32 prác 34 detí 

Čestné uznanie ZUŠ 53 prác 53 detí 

Diplom kolektívne práce 4 kolekcie 30 detí 

Diplom ZŠ s MŠ 9 prác 9 detí 

Diplom kolekcie MŠ s ZŠ 1 kolekcia 10 detí 

Čestné uznanie kolekcie 
ZUŠ 

9 kolekcí 49 detí 

Čestné uznanie ZŠ s MŠ 16 prác 16 detí 

Čestné uznanie kolekcie 
prác ZŠ s MŠ 

1 kolekcia 5 detí 

 
Slávnostná vernisáž a odovzdávanie cien prebehlo v Liptovskom múzeu  Ružomberok 5.6.2018. 
http://www.dotyk.eu/szus-ls/zlaty-drak/4-rocnik-2018.html 
 

 Prezentácia SZUŠ na Ružomberskom Jarmoku 1.6.2018 - výtvarné dielne a workshop, otvorené vyučovanie na 
verejnom priestranstve pod kláštornými schodmi /pedagogické vedenie a dozor : Mgr. Matúš Adam, Monika 
Kolenčíková  DiS. art, Mgr. art. Mária Horváthová Bodorová/ v téme - recyklácia plastového odpadu 

http://www.dotyk.eu/szus-rk/aktivity/zazili-sme/detail/clanok/vianocna-pohladnica.html
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 Výstava prác detí výtvarného odboru EP Biely Potok v reštaurácii U Taliana, RK – celoročne 
 Sprievodné akcie (športové súťaže, výtvarné workshopy, maľovanie na tvár a prezentácia tanečných 

choreografií). – priebežne 
 Projekty podporené nadáciami: 

Technikou kreatívne - podporené  nadácia Volkswagen Slovakia 
Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu vyučovania,  možnosť realizácie projektov do finálneho konca, zvýšenie 
technickej zručnosti žiakov a pedagógov a oživenie vyučovacieho procesu. Prostredníctvom projektu sa nám 
podarilo zakúpiť nasledovné technické vybavenie: hrnčiarsky kruh, lupienkovú pílu a náradie značky Hecht  v 
hodnote 1302,48€ /990,93€-nadácia Volkswagen, 311,55€ - vlastné zdroje SZUŠ/. 
Tancujeme srdcom -  podporené nadáciou KIA 
Projekt bol zameraný na rekonštrukciu šatňových priestorov na Bystrickej ceste 192, Ružomberok a na 
dokúpenie gymnastických, cvičebných pomôcok a látky na kostýmy pre tanečný odbor. V šatni bola vy budovaná 
na zadnej stene vstavaná skriňa, ktorá zabezpečí dôstojné skladovanie materiálu a kostýmov, boli zakúpené 
nové lavičky, vešiaky na stenu  a z vlastných zdrojov bola revitalizovaná aj podlaha. 
Projekt bol podporený sumou 1996,80€ z nadácie KIA, ostatné náklady boli realizované z vlastných 
zdrojov/cca1000€/. 
Deti deťom  -  podporené nadáciou Tesco , zastrešené občianskym združením Funny Moments zo združenia 
Dotyk 
Projekt Deti deťom bol zameraný na zútulnenie verejných priestorov v ÚVN v Ružomberku a to na onkologickom 
a detskom oddelení. Za podpory nadácie Tesco boli zakúpené potrebné pomôcky na tvorenie, rámy  a plátna, 
ktoré potom využili ružomberský umelci na workshopoch s deťmi, ale aj na vlastnú tvorbu umeleckých diel. 
Výsledkom boli krásne diela, ktoré sa inštalovali do priestorov ÚVN, kde spríjemňujú svojím pozitívnym 
vyžarovaním nemocničné prostredie. Projekt teda plnohodnotne naplnil svoje poslanie.   
Na projekt nadácia Tesco prispela sumou : 1300€ 
 

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

V školskom roku 2017/2018 bola vykonaná následná Štátna školská inšpekcia na našej škole. Na základe zistení a ich 

hodnotení v správe o výsledkoch školskej inšpekcie vykonanej dňa 12.12.2017 zhodnotila, že došlo k odstráneniu 

nedostatkov a ich príčin vďaka prijatiu  opatrení, ktoré škola prijala. Ich splnením bol dodržaný normatív na základné  

materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu vo všetkých odboroch ZUŠ a pri 

zaraďovaní žiakov do skupín bol dodržaný právny predpis o maximálnom počte žiakov i pri ich spájaní na skupinové 

vyučovanie. 

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

Súkromná základná umelecká škola ako „ škola na kolieskach“, pôsobila v školskom roku 2017/2018 na                       
44 elokovaných pracoviskách na materských a základných školách. Pedagógovia dochádzali za deťmi na elokované 
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. 
Na umiestnenie materiálu potrebného pre vyučovací proces slúžia skladové priestory, kde sa nachádzajú pomôcky 
pre všetky odbory školy. 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 
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školy sú nevyhnutné kancelárske a hygienické potreby a tiež rôzne potreby pre údržbu a upratovanie priestorov 
školy, ktoré boli zariadené novým nábytkom.  
 
Pedagógovia v čase prípravy na vyučovanie vytvorili množstvo vlastných učebných pomôcok (pracovné listy, pexesá, 
zbierky nápadov, piesní, básní, textov, riekaniek, tematických hier a pod.). Tieto pomôcky sú k dispozícii všetkým 
učiteľom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V školskom roku 2017/2018 sa značne rozšírila aj knižnica SZUŠ, v ktorej rozširovaní budeme pokračovať aj na budúci 
školský rok. 

V  tanečnom odbore boli zakúpené nové kostýmy, dresy a cvičky potrebné ku kvalitnej prezentácii školy. 
Prostredníctvom projektu KIA "Tancujeme srdcom" bola zrekonštruovaná šatňa na Bystrickej ceste 192, 
Ružomberok, zakúpené pomôcky na gymnastiku a látka na kostýmy. 

V hudobnom odbore boli zakúpené pomôcky na skvalitnenie a zatraktívnenie výučby hudobnej náuky / magnetické 
tabuľky, pracovné zošity, knihy.../, ako aj pomôcky pre výučbu z dôvodu rozšírenia hudobného odboru / metronómy, 
ladičky, klavírne stoličky a iné.../. 

Vo výtvarnom odbore sa prostredníctvom projektu Volkswagen " Technikou kreatívne" doplnilo vybavenie dielne na 
Bystrickej ceste192 v Ružomberku, ktorú môžu na workshopy využívať všetci pedagógovia VO, rovnako všetky 
prenosné dielenské stroje. 

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: 
 

     SZUŠ rok 2017 rok 2018 
SPOLU 

 

 
1.9.-31.12 1.1.-31.8 

 Dotácia samospráva 288 971,16 € 653 655,36 € 942 626,52 € 
 Príspevky FO,PO 11 789,91 € 7 806,43 € 19 596,34 € 
 Príspevky iné 6,60 € -   € 6,60 € 
 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 minulom školskom roku 2017/2018 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.  
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o/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy 
a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:  

Oblasťou, v ktorej môžeme vyjadriť spokojnosť, je splnenie plánov, ktoré boli stanovené Plánom práce školy na 
školský rok 2017/2018. Práca pedagógov bola systematizovaná, skvalitnil sa kontrolný mechanizmus na škole. 
 
Aktuálne sa dopĺňala a rozširovala internetová stránka školy a interný server. Stránka sa pravidelne aktualizuje a tým 
informuje žiakov, rodičov a širšiu verejnosť o aktuálnych zmenách, projektoch a akciách školy. Naše logo DOTYK je 
viditeľné na všetkých elokovaných pracoviskách v podobe banerov, nálepiek, visačiek, menoviek pedagógov, tašiek, 
tričiek, kľúčeniek, pier, odznakov a rôznych iných reklamných predmetov. Postupne sa dostáva do povedomia 
všetkých základných, materských škôl a iných inštitúcií v blízkych okresoch ako svojou reklamou, tak i svojou kvalitou 
vzdelávania. 

Škola dôstojne reprezentovala umelecké výsledky pedagógov aj žiakov. Organizovala interné, verejné, výchovné 
a absolventské koncerty, výstavy, besiedky a iné akcie, ktoré patria k trvalým aktivitám školy a pomáhajú jej odborne 
rásť. Cyklus našich rôznorodých aktivít a ich nových podôb presahuje aj do budúcich rokov práce našej školy, a tak 
tvorí jej perspektívu.  

Ďalším pozitívom je, že SZUŠ vytvárala vhodné podmienky na prezentáciu žiakov v rámci školy aj mimo nej. Naši žiaci 
dosahovali výborné výsledky na interných, regionálnych aj celoslovenských a medzinárodných súťažiach. 
Podporovanie talentovaných žiakov pri reprezentácii školy, medzinárodných podujatiach súťažného alebo 
prehliadkového charakteru stále patrí k našim strategickým cieľom, ale nebola nám ľahostajná ani osobnosť 
priemerne nadaného žiaka, ktorému sa budeme naďalej odborne venovať a rozvíjať jeho nadanie v rámci jeho 
možností. / príloha č.1- Účasť a umiestnenie žiakov na súťažiach v školskom roku 2017/2018. 

 
Rezervy sú pri výbere pedagógov a zabezpečení kvalitného vyučovacieho procesu. Preto prioritou, v snahe odstrániť 
zistené nedostatky, bude okrem prísnejších kritérií pri samotnom výbere zamestnancov tiež systematická práca, 
metodické usmerňovanie, adaptačné a ďalšie vzdelávanie, zabezpečovanie profesionálneho rastu, ako interných, tak 
aj budúcich potenciálnych zamestnancov. Rovnako sa nám podarilo stabilizovať problém vzniknutý predčasným 
nástupom na materskú dovolenku, alebo dlhodobú PN a to kvalifikovaným zastupovaním v odbore. 

Swot analýza 

Silné stránky školy 

 materiálno-technické vybavenie školy a pobočiek je na výbornej úrovni, 

 škola vytvára pre zamestnancov pracovné a psychohygienické podmienky,  

 učitelia majú možnosť ďalšieho vzdelávania, sú oboznamovaní s novou legislatívou, 

 každý člen pedagogického zboru má právo participovať na tvorbe školských noriem, na usmerňovaní chodu 
školy, na tvorení koncepčného zámeru rozvoja školy, 

 medzi pedagogickým zborom vládne priateľskosť, kolegialita a spolupráca, 

 flexibilný samostatne tvoriví učitelia, ochotný vzdelávať sa, 

 kvalifikovaný pedagogický zbor, najmä vo výtvarnom odbore, 

 neustále sa buduje spolupráca s rodičmi a elokovanými pracoviskami, 

 výchovno – vzdelávací proces je na veľmi dobrej úrovni, 

 učitelia majú skúsenosti z projektovania vyučovania, 

 poskytovanie možnosti zapojiť sa do rôznych súťaží, projektov a oceňovanie žiakov, 

 výborné výsledky a popredné umiestnenia žiakov v regionálnych aj na celoslovenských a medzinárodných 
súťažiach, 

 organizácia vlastných školských koncertov, výstav, súťaží a projektov, 

 žiaci majú dostatok priestoru na netradičné nápady, riešenia, rozvoj kreativity, 

 prezentácia školy na vlastnej webovej stránke a v médiách, 

 zabezpečovanie kvalitného zastupovania na elokovaných pracoviskách 
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Slabé stránky 

 slabá spolupráca s inými umeleckými školami, 

 veľa mladých, začínajúcich učiteľov s nedostatočnou pedagogickou praxou, 

 nedostatok skúseností pedagógov s využívaním IKT vo vyučovaní, 

 slabšia pripravenosť učiteľov v oblasti využívania prezentačných programov, 

 nedostatočné zručnosti učiteľov vo využívaní autoevalvačných metód, 

 

Príležitosti 

 vysoká  profesionálna a odborná  úroveň  vyučujúcich,  ochota,  cieľavedomosť  a kreativita  

 vynikajúce výsledky v práci s talentovanou mládežou, účasť na súťažiach a koncertoch, 

 informácie o podujatiach školy v médiách, na internete, vlastnej www stránke školy 

  tvorivé dielne aj pre verejnosť, originálne tematické a triedne koncerty, 

 veľký záujem žiakov o bezplatné štúdium na škole,  

 záujem rodičov o vzdelávanie detí priamo na kmeňovej škole, 

 bezplatné požičiavanie a poskytovanie pomôcok žiakom na vyučovanie  

 schvaľovanie domáckej práce a prípravy na vyučovanie pre pedagógov 

Riziká, hrozby 

 problém udržať stálych kvalifikovaných pedagógov (náročnosť cestovania), 

 problém získať stálych kvalifikovaných pedagógov v hudobnom a v tanečnom odbore, 

 veľký počet  umeleckých škôl v meste, hlavne súkromných, 

 slabá dochádzka žiakov na vyučovanie, predčasné ukončovanie štúdia, 

 nízka návštevnosť rodičov na verejných koncertoch, vystúpeniach a akciách školy 

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 2017/2018 absolvovalo na škole 36 žiakov  na I. stupni základného štúdia vo výtvarnom odbore, 
Hlavným cieľom absolventských skúšok bolo overiť praktické schopnosti a zručnosti absolventov nadobudnuté počas 
celého štúdia na škole. Systematicky rozvíjame v žiakoch lásku ku všetkým druhom umenia a približujeme im 
možnosti venovať sa rozvíjaniu svojho talentu aj po ukončení ZŠ, príp. SŠ na stredných a vysokých umeleckých 
školách alebo konzervatóriách. 

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

 

V Ružomberku, 15. októbra 2018 

 

                                                                                                       Mgr. art. PaedDr. Kristína Hanulová, riaditeľka SZUŠ 

 

 

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. 
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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. 
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Príloha č. 1  

                             Účasť a umiestnenie žiakov na súťažiach v školskom roku 2017/2018 
Výtvarný odbor 

 
p. 
č. 

 
 
názov súťaže 

 
 
vyhlasuje 

počet 
zapojených 
žiakov / 
pedagógov 

Hlavná súťaž 
konaná dňa 

Najlepšie umiestnenia 

meno žiaka / pedagóg 
úroveň 
umiestnenie 

 
zapojení učitelia  

1.       
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochranárik 
Čísla 
tiesňového 
volania 112 
a civilnej 
ochrany 

Okresný úrad 
Ružomberok 

12prác od 2 
pedagógov  

Odoslané práce: 
8. Novembra 
2017 

Ocenené : žiadne  Paškova : 9ks 
Ganobčíková :3ks  
 

2.       
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolný Liptov 
 
Spájame sa 
pre rozvoj 
dolného 
Liptova 

OZ partnerstvo 
pre MAS Dolný 
Liptov , 
Mostová 17, 
03401 
Ružomberok 

7prác/ 
2pedagógovia 

24.11.2017 Ocenené práce : 
Monika Krajčiová 
Mgr.art. PaedDr. K. 
Hanulová 
Marko Brezňan 
Mgr. V.Gašincová 

Gašincová-3ks 
Hanulová-4ks 

3. Vianočná 
pohľadnica  
 
Téma: Spolu 

SZUŠ Dotyk Cca 150cca ks 
od všetkých 
PP 

13. December 
2017 

35 ocenených prác  
  

Všetci PP SZUŠ Dotyk 

4. Ríša Fantázie  
 
Téma: 
Škriatkovia, 
trpaslíci, 
elfovia a 
trollovia 

SZUŠ v Lučenci, 
Gemerská cesta 
č.1, 98401 
Lučenec 

41 prác od 6 
pedagógov 

Odoslané práce: 
23.marca 2018 

Ocenené práce: 
Timea Synaková 
Laura Púčeková 
Vanesa Omastová 
EP: ZŠ Lipt. Štiavnica 
Zuzana Magerčiaková  
Simona Tvoríková 
EP: ZŠ Švošov  
Mgr. Monika Belinová 

Marková-2ks 
Pašková+Magerčiaková-
10ks 
Ganobčíková-9 ks 
Malíková-5ks 
Machynová-1ks 
Pašková-4ks 
Magerčiaková-10ks 

5. Fantazijné 
zviera 2018 
 
Téma: 
Fantazijné 
zviera 
 

SZUŠ 
Prokofievova 5, 
85101  
Bratislava 

51 prác od  5 
pedagógov 

Odoslané práce: 
23.marca 2018 

Ocenené práce: 
Renáto A. Domingues 
EP: SZŠ Bystrická Rk 
Mgr. Matúš Adam 
Ján Fula 
EP: MŠ Lúčky 
Timea Synaková 
EP: ZŠ Štiavnica 
Zuzana Magerčiaková  
Liliana Adamcová 
EP: SZUŠ Bystrická Rk 
Mgr.art. PaedDr. 
Kristína Hanulová 

Pašková+Magerčiaková-
2ks 
Machynová-3ks 
Pašková-4ks 
Magerčiaková-24ks 
Baran:6ks 
Magerčiaková+Baran- 
1ks 
Adam-10ks 

6. LIDICE 2018 
 
Téma: VODA  
 

Mezinárodní 
organizace 
UNESCO 

9prác od 3 
pedagógov 
 

Odoslané 
práce:22. 
február 2018 

Ocenené: Žiadne  Likavčan-3ks 
Magerčiaková- 3ks 
Machynová-3ks 
Hanulová -3ks 

7. Vesmír očami 
detí 
 

Slovenská 
ústredná 
hvezdáreň 

24 prác od 3 
pedagógov  

Odoslané práce: 
26. februára 
2018 

Ocenené práce: 
Samuel Drahovský 
EP: Liptovský Ján 

Pašková- 20ks 
Magerčiaková- 2ks 
Marková- 2ks 
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v Hurbanove 
V spolupráci 
s hvezdárňami 
a centrami 
voľného času 
a regionálnymi 
osvetovými 
strediskami   

Mgr. Natália Marková 
 Ema Klasová 
EP: MŠ Bermoláka 
Tereza Brožová  
EP: MŠ Likavka,  
Tobias Frič 
EP: MŠ Part.Lupča, 
Laura Fajtova 
EP: ZŠ Likavka 
Mgr. Lenka Pašková, 

8. Bohúňova 
paleta 2018 
 
Téma: 
Farby života, 
Parafráza 
výtvarného 
diela 

ZUŠ P.M. 
Bohúňa 
Matúškova 
1632/5, 026 01 
Dolný 
Kubín 
pod záštitou 
Ministerstva 
školstva SR 
v spolupráci 
s Mestským 
domom kultúry 
v Bielsko   

58  prác od 7 
pedagógov 

Odoslané práce: 
26. apríl 2018 
 

Ocenené práce:  
Richard Oravec,  
EP: Dúbrava 
Mgr. Vladimír Baran 
Antónia Nogová,  
Michal Jaško, 
Samuel Kapusta, 
EP: Martin 
Bc. Ľubica Podhorská 
Daniel Martin Letrich,  
EP: Martin 
Mgr. Andrea 
Matejčeková 
Lýdia Milanová,  
Mgr.art. PaedDr. 
Kristína Hanulová 
Laura Kňažková,  
Mgr.art. Bodorová 
SZŠ Bystrická cesta 
 

Baran:7ks 
Likavčan-10ks 
Marková-2ks 
Matejčeková-6ks 
Živčáková-3ks 
Capková-6ks 
Podhorská-9 ks 
Bodorová-7ks 
Hanulová-8ks 
 

9. Mesto 
budúcnosti s  
podtitulom 
Móda 
budúcnosti 

SZUŠ 
Novohradská 2, 
98401  
Lučenec 

4  prác od 2 
pedagógov 

Odoslané práce: 
26. apríl  2018 
 

Ocenené práce: Žiadne 
 

Baran-2ks 
Pašková-2ks 

10. Liptov 2018  
 
Téma: 
Osobnosti 
Ružomberka, 
Vlkolínec 

SZUŠ Jánoš 
Mostová 4, 
Ružomberok 

14 prác od 3 
pedagógov 

Odoslané práce: 
6. marca 2018 

Ocenené práce : 
Nela Peťová 
Matias Kurpaš  
EP: Zš Liptovská Revúca  
Mgr. Vladimír Baran  

Machynová- 3ks 
Baran- 4ks 
Baran,Magerčiaková- 
7ks 

11. Dúha 2018 
 
Téma :  
Milujem šport 
a pohyb 
v prírode, 
Moji 
štvornohí 
priatelia 

Ľubovianske  
Osvetové 
stredisko 
v Starej Ľubovni 
Nám. gen. 
Štefánika 5 
064 01 Stará 
Ľubovňa 
Slovensko 

7 prác od 2 
pedagógov  

Odoslané práce: 
16. marca 2018 

Ocenené práce: žiadne  Máliková- 2ks 
Bodorová- 5ks 

12. Fullova paleta 
2018 
 
Téma: 
Ilustrácie 
k pesničkám 
a riekankám 
Eugena 
Suchoňa 

ZUŠ Ľudovíta 
Fullu  
Námestie 
Andreja Hlinku 
14, 034 01, 
Ružomberok 
 

2 práca od 1 
pedagóga 

Odoslané práce: 
15. máj 2018 

Ocenené práce: 
Matúš Oravec 
EP: Martin   
Mgr. Živčáková 

Živčáková- 2ks 
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13. Strom 
 
Téma: 
Význam 
stromov pre 
život, Strom 
môjho 
detstva, 
Tajomstvá 
stromov 

ZŠ s MŠ 
Ľubochňa 
Školská 155/17,  
034 91 
Ľubochňa 

19 prác od 5 
pedagógov 

Odoslané práce: 
17.máj 2018 
 

Ocenené práce:  
Filip Teličák,  
Matúš Cibuľa,  
EP:Lipt. Teplá 
Mgr.art. Dávid 
Likavčan 
Diana Tomaňová 
EP: ZŠ Ľubochňa 
Mgr. Dominika 
Lauková 

Marková-1ks 
Likavčan-4ks 
Janťáková-5ks 
Bodorová/ Horváthová-
5ks 
Lauková-4 ks 

14. Turiec 
maľovaný 
2018 
 
Téma: 
Tradičná 
hudobná, 
slovesná, 
tanečná a 
materiálna 
ľudová 
kultúra 

Turčianske 
kultúrne 
stredisko 
v Martine 
Divadelná 
656/3, P. O. 
Box 104 
036 01  Martin 

12 prác od 5 
pedagógov 

Odoslané práce:  
24. máj 2018 
 

Ocenené práce: 
 Anežka Holubová 
EP: ZŠ Belá-Dulice 
  
Bc. Ľubica Podhorská 
Katarína Kubačáková   
Natália Sedláčková   
EP: ZŠ Jahodnícka 
  
Bc. Ľubica Podhorská 
Katarína Brňáková 
EP: ZŠ Kronera  
Mgr. Beata Capková 
 

Podhorská-4ks 
Živčáková-5ks 
Capková-2ks 
Matejčeková-1 ks 

15. Maľujte s  
Primalexom  
 
Téma: Život 
na dedine, 
Ako doma 
maľujeme,  
Naše liečivé 
byliny 

PPG Deco 
Slovakia, s.r.o. 
Marketingové 
oddelenie 
Sad SNP 667/10 
010 01 Žilina 
IČO: 31633200 

16 prác od 5 
pedagógov 

Odoslané práce: 
25. máj 2018 
 

Ocenené práce: žiadne  
 
 

Capková-3ks 
Matejčeková- 1ks 
Likavčan-5 ks 
Baranová- 3 ks 
Baran-4ks  
 

16. Zlatý drak 
2017 
Téma Papier 

SZUŠ Dotyk 
Lipt. múzeum 
Rk 

Všetci ppVO Uzávierka:30.4.
2018 
Vernisáž - 
jún2018 

http://www.dotyk.eu/s
zus-ls/zlaty-drak/4-
rocnik-2018.html 

 

 
Účasť a umiestnenie žiakov na súťažiach v školskom roku 2017/2018 

HO, TO, LDO 
 

p. 
č. 

názov súťaže vyhlasuje Pedagóg Hlavná súťaž 
konaná dňa 

Najlepšie umiestnenia 

1. JESIENKA ZUŠ 
L.Stančeka 
Prievidza 

Mgr. Peter 
Pekarčík 
 

23.11.2017 Nina Rybáková 
Lea Kaššovicová 
Luisa Prísažná 

Bronzové pásma vo 
svojich kategóriách 

2. FULLSTAR ZUŠ Ľ.Fullu 
Ružomberok 

Mgr.Peter 
Pekarčík 

6.3.2018 Luisa Prísažná 
Lea Kaššovicová 

Čestné uznanie 
Bronzové pásmo 
 
 

3. Regionálna 
prehliadka 
Divadlo 
deťom 

Kultúrne 
stredisko LM 

Mgr. Barbora 
Tothová 

23.3.2018 Žiaci z EP SZUŠ RK 
 
 
 

3.miesto vo svojej 
kategórii 

4. Stretnutie 
s literatúrou 

ZŠ Kvačany Mgr.Barbora 
Tothová 

11.4.2018 - - 
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5. Slávik 
Slovenska 

SZUŠ Dotyk Petra Dubjelová 
Dis.art. 

19.4.2018 I.kategória, 1.miesto Sandra 
Lukešová, 2.miesto Eliška 
Fuzáková, 3.miesto Kamila 
Krčulová 
II.kategória 1.miesto Sofia 
Tomková, 2.miesto Malvína 
Fuzáková, 3.miesto Barbora 
Berežná 

III.kategória 
1.miesto Tereza 
Oravcová, 2. miesto 
Alžbeta Mlynčeková, 
3.miesto Bibiana 
Pavkovčeková 

6. Slávik 
Slovenska 

SZUŠ Dotyk Mgr.Peter 
Pekarčík 

26.4.2018 I. kategória - I. miesto - 
Radana Juhásová,  II. miesto - 
Guido Ferlin, Liliana 
Nováková, III. miesto Alžbeta 
Harangozová a Adela 
Maďarová 

II. kategória - I. 
miesto - Lea 
Kaššovicová 

7. PINK SONG Súkromné 
konzervatóriu
m PH Zvolen 

Mgr. Peter 
Pekarčík 

27.4.2018 Nina Rybáková - strieborné 
pásmo, Luisa Prísažná - 
bronzové pásmo 

 
 
 

8. Pohyb bez 
bariér 

Kultúrno 
spoločenské 
centrum 
Košice 

Mgr. Simona 
Bielaková 

7.4.2018 - - 
 
 
 

9. DANCE ROSE KDAH 
Ružomberok 

Mgr. Simona 
Bielaková 

1.5.2018 Viktória Kohútová 3.miesto 
 

10
. 

Interná 
klavírna 
súťaž 

SZUŠ Dotyk Mgr. Michaela 
Dvorská 

2.5.2018 I.Kategoria, 1. miesto: Barbora 
Balažecová.    2.miesto: Nina 
Kubeková.     3.miesto: Petra 
Pavčiaková.    II.kategoria, 
1.miesto: Simon Saniga.   
3.miesto: Liliana Nováková.         

III.kategoria, 
1.miesto: Karin 
Fričová.   2.miesto: 
Lea Dobáková.  
3.miesto: Patrik 
Cárach 
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Príloha č. 2 

Počas školského roka 2017/2018 sa konalo  na jednotlivých elokovaných  pracoviskách veľmi veľa aktivít. 

O spoluprácu na jednotlivých pracoviskách nebolo núdzu, o čom svedčí aj tabuľka zobrazujúca konané 

akcie, besiedky, koncerty, alebo výstavy. 

p. č. Názov aktivity 

 / popis / 

Dátum Miesto Meno 

organizátora 

Zapojení 

žiaci / 

zúčasstnení 

 

Prínos pre žiakov školu  

 

1. Belduard – výstava prác 
žiakov VO 

september KD Belá - Dulice ZŠ Belá - Dulice žiaci VO  - Rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
utvrdzovanie a budovanie vzťahov 
s miestnou umelec.komunitou 

2. Deň úcty k starším 
 
 

október 
 
 

Kultúrny dom 
Štiavnička 

MŠ Štiavnička všetci žiaci  - spolupráca s pobočkou, 
nadviazanie bližšieho kontaktu so 
starými rodičmi 

3. Katarínska zábava október Kultúrny dom 
Štiavnička 

MŠ Štiavnička všetci žiaci - spolupráca s pobočkou, príprava 
výzdoby 

4. Deň starých rodičov október ZŠ Likavka ZŠ Likavka 2 
pedagógovia 
VO 

- výstava prác žiakov VO k 
besiedke venovanej starým 
rodičom 

5.  Mikuláš 
 

december Kultúrny dom 
v Štiavničke 
Kultúrny dom 
Lúčky 

MŠ Štiavnička 
ZŠ Lúčky 
 
 

všetci žiaci 
VO, rodičia 

- spolupráca s pobočkou, 
nadviazanie bližšieho kontaktu 
s rodičmi, rozvíjanie vzájomnej 
spolupráce, prezentácia tvorby 
detí 

6. Ochranárik očami detí december  
 

Sieň slávy KDAH Okresný súd 
Ružomberok 

žiaci VO - rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí 
 

7. Výročie DFS Turiec - 
výzdoba scény 

december ZŠ Belá Dulice, 
Martin 

Oz DFS Turiec Žiaci VO 
Martin 

- rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí 

8. Vianočné tvorivé 
dielne, výstava žiackych 
prác 

december 
 
 
 
 

Ľubochňa pred 
reštauráciou 
 
 
 

ZŠ Ľubochňa 
 

- žiaci VO-40 
pod vedením 
Mgr. 
Brodňanskej, 
rodičia a ľudia 
z iných obcí a 
miest 

- rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí 
- spolupráca s pobočkou, 
nadviazanie bližšieho kontaktu 
s rodičmi 

9. Vianočné zvyky v 
Liptovskom múzeu 

december Lipt. múzeum Rk Lipt. múzeum Rk Mgr. M.Adam 
Mgr. art. 
M.Horváthová 
Bodorová 
-3  žiaci VO  

- prezentácia a tvorivé dielne 
vianočných dekorýcií 
-akciu navštívilo viacero škôl z Rk 

10. Šikovný trh December 
 

Syngóga 
Ružomberok 
 

Komunitná 
nadácia Liptov 
 

Žiaci TO,LDO, 
HO/Dvorščák,
Floreková, 
Tothová, 
Bielaková, 
Janťáková, 
Krivošková, 
Likavčan 

-prezentácie práce žiakov a ich 
pedagógov na verejnosti; 
- sprievodný program 
-jarmoček VO 

11. Mikuláš v Eláne December CVČ Elán CVČ Elán LDO - prezentácie práce žiakov a ich 
pedagógov na verejnosti; 
- sprievodný program; 

12. Vianočná besiedka December Divadelná 
miestnosť SZUŠ 

SZUŠ Dotyk Výber žiakov 
TO,LDO,HO 
/27/, rodičia a 
iní... 

- rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí 

13. Mikuláš december  
 

MŠ Kvačany MŠ Kvačany 9žiakov,Florek - rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí 

14. Mikuláš 
 

December 
 

MŠ Lipt.Teplá MŠ Lipt.Teplá 10žiakov, 
Florek 

- rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí 

15. Mikuláš December MŠ Ľubeľa MŠ Ľubeľa 11žiakov -prezentácia školy, rozvíjanie 
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Florek vzájomnej spolupráce 

16. Vianočná pohľadnica 
 
 

december 
 

Liptovské 
múzeum 
 

 SZUŠ Dotyk Žiaci VO, HO, 
TO 

 - prezentácia školy a práce žiakov 
a pedagóga  
- zvýšenie povedomia o našej SZUŠ 

17. Vianočný jarmok 
Vianočná besiedka 

december ZŠ Lipt. Ján SZUS Dotyk Žiaci VO, HO - vystúpenie žiakov HO, predaj 
výrobkov žiakov VO 

15. Vianočná Akadémia 
+ výstava výtvarných 
prác žiakov 

december MŠ a ZŠ Lipt. 
Teplá 

MŠ a ZŠ Lipt. 
Teplá 

všetci žiaci 
VO, rodičia 

- rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí  

16. Vianočný koncert 
Partizánska Ľupča 

December ZŠ Partizánska 
Ľupča 

ZŠ Partizánska 
Ľupča 

Žiaci Vo - prezentácia školy a práce žiakov  
- zvýšenie povedomia o našej SZUŠ 

17. Vianočná besiedka, 
jarmoček, tvorivé dielne 

December SZŠ SZUŠ Ružomberok Vybraní žiaci 
všetkých 
odborov  
Dielne -Mgr. 
Matúš Adam 

- prezentácia školy a práce žiakov 
a pedagóga  
- zvýšenie povedomia o našej SZUŠ 

18. Vianočná výzdoba December COOP jednota 
Lúčky 

SZUŠ Ružomberok všetci žiaci VO -prezentácia prác detí  

19. Vianočná besiedka December SMŠ Jesenského SMŠ Jesenského Lettrichová,8ž
iakov 

- rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí  

20. Ružomberské Vianoce December Námestie pred 
hotelom Kultúra, 
Ružomberok 

MestoRužombero
k,KDAH 

Žiaci 
SZUŠ(34)/4pe
dagógovia 

-prezentácie práce žiakov a ich 
pedagógov na verejnosti; 
- sprievodný program; 

21. Vianočný koncert December Galéria Ľ.Fullu SZUŠ 34žiakov/8 
pedagógov, 
výzdoba VO 

- prezentácia na verejnosti počas 
vianočného obdobia 
- medziodborová spolupráca 

22. Vianočný koncert 
 

December KD Lipt.Revúce 
 

ZŠ Lipt.Revúce 11žiakovHO/2
pedagógovia 
Plaváková,To
mek 

- rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí 

23. Turčianska knižnica – 
výstava prác - projekt 

Január - Jún Martin – 
Turčianska 
knižnica 

ZŠ Hurbanova žiaci VO  - Prezentácia prác žiakov VO, 
zvýšenie povedomia o našej SZUŠ 

24. Hasičský ples Február KD Lipt.Vlachy ObÚ Lipt.Vlachy 7žiakov/1ped
agógMartono
vá 

- rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí 

25. Školský ples Február KD Ľubeľa ZŠ s MŠ Ľubeľa 6žiakov/1ped
agógMartono
vá 

rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí 

26. Ples športovcov Február 
 

ObÚ Prosiek ObÚ /Prosiek 6žiakov/2ped
agógovia 

- rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí 

27. Workshop - Rozvoj 
hudobno-pohybových 
kompetencií pedagógov 
ZUŠ 

Február 
 

SZŠ Bystrická SZUŠ 10pedagógov -vzdelávanie a teambuilding pre 
pedagógov+využitie vo vých.-
vzdel.procese 
 

28. Ples hokejistov Február Átrium KDAH RK MHK RK HO,TO -3žiaci/ 
5pedagógov 

- rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby učiteľov a detí 

29. Ples Február DK Sv.Kríž ZŠ Sv.Kríž 10žiakov/1pe
dagógFlorek 

- rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí 

30. Deň učiteľov marec ZŠ Likavka ZŠ Likavka Pedagógovia 
VO /2/ 

- výstava v priestoroch školy na 
tému folklór /výber prác žiakov VO 
Likavka/ 

31. Divadlo deťom Marec KD Likavka Kultúrne stredisko 
Lipt.Mikuláš 

6žiakov/1ped
agógTothová 

- rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácia tvorby detí 

32. Stretnutie s literatúrou Marec ZŠ Kvačany ZŠ Kvačany 5žiakov/1ped
agógTothová 

-motivácia pre žiakov, prezentácia 
práce detí 

33. Zápis do prvého ročníka Apríl 
 
 

jednotlivé elok. 
pracoviská 

SZUŠ všetci žiaci VO - prezentácia prác detí , rozvoj 
vzájomnej spolupráce 
-dlhodobá výtvarná prezentácia 

34. Spoznávanie hudby 
stredoveku 

Apríl Oravský 
Podzámok 

OravskýPodzámo
k 

7iakov/1peda
góg 

-motivácia pre žiakov,prezentácia 
práce pedagóga i žiakov 

35. Pálenie Murieny Apríl Obec Dúbrava Obec Dúbrava 9žiakov/1ped
agógFlorek 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 
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36. Pálenie Murieny Apríl ObecĽubeľa Obec Ľubeľa 10žiakov/1pe
dagógFlorek 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

37. Triedna besiedka Apríl ZŠ Liptovský Ján SZUŠ 12žiakov/2pe
dagógoviaHaff
ner,Balážová 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

38. Tvorivé dielne 
Kunsthalle 

máj SNG Bratislava SNG Bratislava - žiaci VO/16/, 
3pedagógovia 

- tvorivé dielne v priestoroch SNG- 
výstava sochárstvo 20. storočia  

39. Deň matiek máj ZŠ L. Teplá 
ZŠa MŠ L. Lužná 

SZUŠ  Žiaci VO - prezentácia našej školy, maľba na 
tvár, dielne, tanečné vystúpenie 

40. Deň matiek Máj MŠ Bystrická 
cesta 

MŠ Bystrická 
cesta 

4žiaci/1pedag
ógFlorek 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

41. Deň matiek Máj MŠ Dúbrava MŠDúbrava 3žiaci/1pedag
ógFlorek 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

42. Deň matiek Máj DK Kvačany Obec Kvačany 10žiakov,Flore
k 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

43. Deň matiek Máj MŠ Ľubeľa MŠ Ľubeľa 12žiakov,Flore
k 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

44. Deň matiek Máj ZŠ Dúbrava ZŠ Dúbrava 10žiakov,Flore
k 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

45. Deň matiek Máj DK Sv.Kríý ZŠ Sv.Kríž 9žiakov,Florek -rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

46. Deň matiek Máj Ľubeľa Ľubeľa 9žiakov,Marto
nová 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

47. Deň matiek Máj MŠ Lettricha MŠ Lettricha 35žiakov,Mart
onová 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov  

48. Deň matiek Máj MŠ Šimka MŠ Šimka 15žiakov,Mart
onová 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

49. Triedna besiedka Máj MŠ Hrabovo SZUŠ 17žiakov,Biela
ková 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov  

50. Triedna besiedka Máj SZŠ Bystrická SZUŠ TO, HO-
25žiakov/ 
3pedagógovia 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 
- výzdoba VO 

51. Vernisáž výstavy Zlatý 
Drak - III. Ročník 
medzinárodnej súťaže 

Máj Lipt. múzeum 
Ružomberok 

SZUŠ Program -
6žiakov,3peda
gógovia 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov  

- vernisáž a odovzdávanie cien 
spojené z výstavou 

52. Vernisáž absolventi Máj Synagóga 
Ružomberok 

SZUŠ 23žiakov/5pe
dagógov 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov  

53. Deň matiek Máj MŠ Nálepku MŠ Nálepku 15žiakov/1pe
dagóg 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

54. Deň matiek Máj ObÚ Trebostovo ObÚ Trebostovo 15žiakov,Lettr
ichová 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

55. Deň matiek Máj SMŠ Jesenského SMŠ Jesenského 15žiakov/Lettr
ichová 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

56. Výstava prác žiakov vo 
vestibule 

máj ZŠ Hurbanová 
ZŠ Kvačany 

SZUŠ Žiaci VO a 
verejnosť 

- prezentácie prác detí výtvarného 
odboru 
- spolupráca s pobočkou, 
nadviazanie bližšieho kontaktu s 
rodičmi 

57. Deň Detí máj ZŠ Sv. Kíž, ZŠ L.Ján 
MŠ Hrabovo 

ZŠ Sv. Kríž všetci žiaci VO  - prezentácie prác detí výtvarného 
odboru 

58. Návšteva turčianskej 
galérie 

jún ZŠ KRónera, 
ZŠ Hurbanova 

SZUŠ žiaci VO - kultúrne vzdelávanie žiakov VO 

59. Ružomberský jarmok jún Ružomberok SZUŠ Dotyk žiaci VO + 
zúčastnení 

-prezentácia žiakov počas 
otvorenej hodiny, maľba na drevo, 
inštalácia prírodnín 

60. Streetart – graffity akcia jún ZŠ Belá -Dulice SZUŠ žiaci VO  -výzdoba verejného priestoru pri 
OcÚ v Belej-Duliciach  
- utvrdenie spolupráce pobočky s 
obcou 

61. Triedne prehrávky Jún ZŠ Lipt.Revúce SZUŠ 6žiakov,Plavá
kováTomek 

-prezentácia práce žiakov, 
muzicírovanie a odbúr.trémy 

62. Záverečná besiedka Jún MŠ Trebostovo SZUŠ 15žiakov,Lettr
ichová 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 
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63. Záverečná besiedka Jún MŠ Nálepku SZUŠ 15žiakov,Lettr
ichová 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

64. Triedna besiedka Jún SZŠ Bystrická SZUŠ HO- 11žiakov/ 
5pedagógov 

- prezentácie práce žiakov, 
odbúravanie trémy 
- výzdoba VO 

65. Triedna  besiedka Jún SZŠ Bystrická SZUŠ HO-16žiakov/ 
4pedagógovia 

- prezentácie práce žiakov, 
odbúravanie trémy 
- výzdoba VO 

66. Triedna besiedka Jún ZŠ Klačno SZUŠ 16žiakov/3pe
dagógovia 

- prezentácie práce 
žiakov,odbúravanie trémy 

67. Akadémia ku koncu 
šk.roka 

Jún ZŠ Lipt.Teplá ZŠ Lipt.Teplá 10žiakov/Flor
ek 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

68. Športový deň Jún ZŠ Moyzesa ZŠ Moyzesa 12žiakov/Rlor
ek 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

69. Akadémia ku koncu 
šk.roka 

Jún KD Lipt.Ján ZŠ Lipt.Ján 25žiakov/4pe
dagógovia 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

70. Triedna besiedka Jún MŠ Liptovský Ján SZUŠ 12žiakov/2pe
dagógovia 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

71. Absolventi- vernisáž jún Synagóga SZUŠ Žiaci, 
pedagógovia 
+ zúčastnení 

 -prezentácia absolventov VO /22/ 
- program HO, TO, LDO 
- ocenenie najšikovnejších žiakov 
školy /43/ 

72. Deň detí jún MŠ Hrabovo MŠ Hrabovo Žiaci VO -maľba na tvár 
- prezentácia SZUŠ 

73. Triedna besiedka Jún ZŠ Bobrovec SZUŠ 5žiakov,3pred
agógovia 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

74. Triedna besiedka Jún ZŠ Ľubeľa SZUŠ 20žiakov,Toth
ováTomekMa
rtonová 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

75. Rozlúčka s 
predškolákmi 

jún  
MŠ Štiavnička 

 
MŠ Štiavnička 

Žiaci VO -prezentácia školy maľbou na tvár 
- zviditeľnenie do povedomia ľudí 

76. Branný deň jún ZŠ L. Teplá ZŠ L. Teplá -pedagógovia 
VO 

 -maľba na tvár 
 

77. Výstava prác VO, 
Besiedka 

jún Martin  -škôlka MŠ Lettricha žiaci VO, 
rodičia, 
vedenie 
škôlky 

prezentácia školy a výtvarných 
prác detí 

78. Juniáles jún ZŠ Lubeľa OcÚ Lubeľa žiaci VO -výstava prác žiakov 
-prezentácia výtvarného odboru 

79. Koncoročná besiedka jún ZŠ Lipt.Ján ZŠ Lipt.Ján žiaci VO -výstava prác žiakov 
-prezentácia výtvarného odboru 

80. Záverečný koncert jún ZŠ Lipt. Sliače ZŠ Lipt. Sliače Žiaci VO, HO, 
TO, LDO 

. prezentácia všetkých odborov 
SZUŠ 

81. Triedna besiedka Jún ZŠ Lipt.Sliače SZUŠ 5žiakov,3peda
gógovia 

-rozvíjanie vzájomnej spolupráce, 
prezentácie práce žiakov 

82. Záverečný koncert Jún SZŠ Štiavnická - 
divadelná 
miestnosť 

SZUŠ 40žiakov,7ped
agógov, 
rodičia a iní..., 
výzdoba VO 

- prezentácie práce žiakov, 
odbúravanie trémy, rozlúčka so 
školským rokom 
- medziodborová spolupráca 

83. Lúčianske slávnosti júl ZŠ Lúčky ZŠ Lúčky žiaci VO Výstava prác žiakov 
Prezentácia absolventských prác 
Prezentácia projektu Útulkáči 

84. Liptovské dni matky 
2018 

júl ZŠ Lipt. Sliače, 
obec Lipt. Sliače 

ZŠ Lipt. Sliače Žiaci VO - prezentácia prác žiakov všetkých 
pobočiek- Téma : folklór 

85. Letný seminár učiteľov 
hry na klavíri EPTA 

August Bratislava Epta 2pedagógovia -vzdelávanie pedagógov,jeho 
využitie vo vých.-vzdel.procese 

 


