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a/ Základné identifikačné údaje: 

 

 

Názov predmetovej komisie (PK) predseda zastúpenie predmetov 

Predmetová komisia výtvarného 
odboru 

Mgr. Martina 
Ďuričeková 

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

Predmetová komisia hudobného 
odboru, tanečného a literárno-
dramatického odboru 

Mgr. Lukáš Dvorščák Hra na gitare, hudobná príprava 
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: PaedDr. Kristína Hanulová  - riaditeľ školy 
Mgr. Martina Dúhová - koordinátor školy 
Mgr. Martina Ďuričeková – vedúca PK VO 
Mgr. Lukáš Dvorščák – vedúci PK HO, TO, LDO 

Poradné orgány školy: Pedagogická rada školy – všetci pedagogickí zamestnanci 
Umelecká rada 
Predmetové komisie – výtvarný, hudobný, tanečný , literárno- 
dramatický odbor 
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b/ Údaje o počte žiakov školy k 30.6.2014: 1928 - stav k 15.9.2013;  

Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch v šk. roku 2013/2014: 

Počet žiakov spolu:   1928 
Z toho počet žiakov v - HO:  14 
   VO:  1401 
   TO:  476 
   LDO:  37 
 
Počet žiakov v prípravnom štúdiu: 832 
Z toho počet žiakov v - HO:  1 
   VO:  425 
   TO:  406 
   LDO:  0 
 
Počet žiakov v základnom štúdiu: 1096 
Z toho počet žiakov v - HO:  13 
   VO:  976 
   TO:  70 
   LDO:  37 
 
Počet žiakov v štúdiu pre dospelých: 0 
Z toho počet žiakov v - HO:  0 
   VO:  0 
   TO:  0 
   LDO:  0 
 

c/ Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka; 

V termínoch od 4.3.2013 do 27.3.2013 a od 19.8.2013 do 10.9.2013 sa na elokovaných pracoviskách 

uskutočnili talentové skúšky na prijatie žiakov na prípravné/základné štúdium jednotlivých odborov 

Súkromnej základnej umeleckej školy, Hlavná 44/76, Liptovská Štiavnica (ďalej len „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 2013/2014 bolo prijatých 1166 nových žiakov na štúdium v SZUŠ, z toho do prvého 

ročníka boli prijatí 2 žiaci na HO, 30 žiakov na TO, 328 žiakov na VO a žiadny žiak na LDO. 

Odbor Počet prihlásených Počet prijatých Počet neprijatých 

Hudobný odbor 3 3 0 

Tanečný odbor 359 359 0 

Výtvarný odbor 781 781 0 

Literárno-dramatický odbor 23 23 0 

Spolu 1166 1166 0 
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e/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

V školskom roku 2013/2014 boli výsledky klasifikácie na konci školského roka nasledovné: 

Prípravné štúdium:  žiakov 
Absolvovalo:                777 žiakov 
Neabsolvovalo:                51 žiakov 
Zameškané hodiny:  4150 ospravedlnených,   66 neospravedlnených 
 
I. stupeň:                 žiakov 
S vyznamenaním: 848 žiakov 
Prospelo:                40 žiakov 
Neabsolvovalo:  212 žiakov 
Zameškané hodiny: 5245 ospravedlnených,               846 neospravedlnených 
 
II. stupeň:            žiakov 
S vyznamenaním:       1 žiakov 
Prospelo:           0 žiakov 
Neabsolvovalo:           1 žiak 
Zameškané hodiny:    0 ospravedlnených,    0 neospravedlnených 
 
Štúdium pre dospelých – ŠPD – 0 žiakov 
S vyznamenaním:  0 žiakov 
Prospelo:                0 žiakov 
Neabsolvovalo:                0 žiaci 
Zameškané hodiny:  0 ospravedlnených,    0 neospravedlnených 
 
 
f/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 
výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

SZUŠ poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch: výtvarnom, 
hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom. V hudobnom odbore – hra na gitare. 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 pôsobí lokálna základná umelecká 
škola. Vyučovanie prebiehalo v priestoroch Súkromnej základnej školy na Štiavnickej ceste č. 80 a 
Bystrickej ceste č. 192, v odborných učebniach na 60 elokovaných pracoviskách partnerských inštitúcií 
v okresoch - Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Martin a Dolný Kubín. 
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 g/Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov:  

Ku dňu koncoročnej klasifikácie bolo na SZUŠ zamestnaných 38 pedagogických zamestnancov, z toho 
35 kvalifikovaných a  3 nekvalifikovaní. Jeden zamestnanec si doplňuje kvalifikáciu v hudobnom odbore 
– hra na gitare. Na škole pracovalo 6 nepedagogických zamestnancov. Počas školského roka sa stav 
zamestnancov menil z dôvodu materských dovoleniek našich kolegýň, ukončením pracovného pomeru 
zo strany zamestnávateľa aj zamestnancov. Jeden kolega je uvoľnený na výkon štátnej funkcie. Na 
uvoľnené miesta a zastupovanie boli prijímaní noví kolegovia na celý alebo polovičný, resp. skrátený 
pracovný úväzok. 

Kvalifikačný predpoklad pedagogických zamestnancov: 
Spĺňa                92,1 % 
Nespĺňa  7,9 % 
 
h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:  

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov našej školy sa najviac zameralo na realizáciu 
adaptačného vzdelávania pre začínajúcich zamestnancov, lebo  ich na školu nastúpilo 12.  Vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov bolo realizované a zabezpečené nasledovne: 

 nastúpenie na funkčné vzdelávanie vedúcich riadiacich pracovníkov (riaditeľ SZUŠ),  

 realizácia a úspešné absolvovanie  adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických 
zamestnancov – 2 zamestnancov, 

 dopĺňanie kvalifikačných predpokladov – získavanie profesijných kompetencií potrebných na 
vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu hra na gitare – 1 pedagogický zamestnanec  

 prihlásenie sa na aktualizačné, špecializačné vzdelávacie programy cez MPC 

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

 účasťou na interných metodických združeniach, workshopoch a samoštúdiom pedagógov 
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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.  

 
Počas školského roka sme sa aktívne zapojili a pripravili svojich žiakov na tieto kultúrne podujatia: 
 
p. 
č. 

Názov aktivity 
 / popis / 

Dátum Miesto Meno organizátora Zapojení žiaci 
/ zúčasstnení 
 

Prínos pre žiakov školu  
 

1. Výstava zdravá výživa 
Mikulášska besiedka 
Besiedka ku dňu matiek 

Priebeh 
školského 
roka 13/14 

SMŠ Jesenského 
Martin 

SMŠ Jesenského 
Martin 

všetci žiaci VO  - spolupráca s pobočkou, 
nadviazanie bližšieho 
kontaktu s rodičmi 

2. Mikulášska besiedka 
Deň matiek 
Rozlúčka detí s MŠ 

Priebeh 
školského 
roka 13/14 

MŠ J. Letricha 
Martin 

MŠ J. Letricha Martin všetci žiaci VO - rozvíjanie vzájomnej 
spolupráce, prezentácia 
tvorby detí 

3. Výzdoba škôlky- Jeseň, 
Mikuláš, Jarná lúka, Deň 
matiek 

Priebeh 
školského 
roka 13/14 

MŠ J. Šimka 
Martin 

---------------------- všetci žiaci VO - rozvíjanie vzájomnej 
spolupráce, prezentácia 
tvorby detí  

4. Vianočný darček a ozdoby 
Darček ku dňu matiek 

december 
2013 
máj 2014 

ZŠ J. Kronera 
Martin 

ZŠ J. Kronera Martin všetci žiaci VO - rozvíjanie vzájomnej 
spolupráce, prezentácia 
tvorby detí 
 

5. Výstav prác na vianočnej 
besiedke 

december 
2013 

ZŠ Černová ZŠ Černová všetci žiaci VO - rozvíjanie vzájomnej 
spolupráce, prezentácia 
tvorby detí 

6. Ružomberský  jarmok 2014 
- workshop 
-stavanie Makedo, 
maľovanie na tvár 

jún 2014 Ružomberok Mesto Ružomberok - žiaci VO ZŠ 
Černová, SZUŠ 
Rk 

 - prezentácia školy a práce 
žiakov a pedagóga  
- zvýšenie povedomia o našej 
SZUŠ 
- veľmi pene  zorganizované , 
pozitívne ohlasy 

7. Karneval – výzdoba 
priestorov školy 

Február 
2014 

ZŠ Hurbanova 
Martin 

ZŠ Hurbanova Martin všetci žiaci VO - rozvíjanie vzájomnej 
spolupráce, prezentácia 
tvorby detí  

8. Prezentácia SZUŠ na 
plenárnom ZRPŠ budúcich 
prvákov 

------------ ZŠ Hurbanova 
Martin 

SZUŠ Ružomberok Pedagógovia 
SZUŠ VO 

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

9. -výzdoba priestorov školy- 
karneval, vianočná 
besiedka 
- prezentácia SZUŠ 

Priebeh 
školského 
roka 13/14 

ZŠ Necpaly Martin ZŠ Necpaly Martin 
SZUŠ Ružomberok 

všetci žiaci VO, 
pedagógovia 
SZUŠ 

- rozvíjanie vzájomnej 
spolupráce, prezentácia 
tvorby detí 
- prezentácia školy a práce 
žiakov a pedagóga  
- zvýšenie povedomia o našej 
SZUŠ 

10. - celoročná výzdoba škôlky 
výtvarnými prácami  
 

priebežne 
počas 
školského 
roka 

SMŠ Stonožka 
Lipt. Mikuláš 
 

------------------------ všetci žiaci VO 
MŠ 

-prezentácia prác detí  

11. - Akcia v kultúrnom dome 
Štiavnička- inštalácia 
detských prác 
 
-Koncoročné lúčenie 
predškolákov, maľovanie 
na tvár 

------------ 
 
 
 
Jún 2014 

MŠ Štiavnička MŠ Štiavnička žiaci VO , 
pedagógovia 
SZUŠ VO 

- realizované na podnet p. 
riaditeľky MŠ Štiavnička 
- rozvíjanie vzájomnej 
spolupráce, prezentácia 
tvorby detí 
- prezentácia školy a práce 
žiakov a pedagóga  
- zvýšenie povedomia o našej 
SZUŠ 

12. - pravidelná výstava prác 
VO 

priebežne 
počas 
školského 

ZŠ Jahodnícka 
Martin 

SZUŠ Dotyk všetci žiaci VO  - prezentácia prác detí 
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roka 

13 -vianočná, veľkonočná 
výzdoba školy, trvalá 
výzdoba spoločenskej 
miestnosti 

priebežne 
počas 
školského 
roka 

ESSŠ Lipt. Mikuláš SZUŠ Dotyk všetci žiaci VO, 
pedagógovia 
SZUŠ 

- prezentácia prác detí , 
rozvoj vzájomnej spolupráce 

14. -výzdoba školy pri 
príležitosti 50. Výročia 
-vianočná Betlehem – 
vianočná koncert 
-výzdoba kultúrneho 
domu- Deň matiek 

november 
2013 
december 
2013 
máj2014 

ZŠ Bobrovec ZŠ Bobrovec všetci žiaci VO 
ZŠ Bobrovec 

- prezentácia prác detí , 
rozvoj vzájomnej spolupráce 

15. Vianočná pohľadnica – 
vernisáž spojená 
s prehliadkou prác 
v učebni VO 

Január 
2014 

ZŠ s MŠ 
Partizánska Ľupča 

SZUŠ Dotyk zúčastnení  
akcie, 
spolupráca s TO 

- prezentácia našej školy, 
prác detí 

16. -výroba masiek na 
karneval, otvorená hodina, 
kresby na školskom dvore 

priebežne 
počas 
školského 
roka 

ZŠ s MŠ Lipt. 
Teplá 
 
ZŠ s MŠ Valaská 
Dubová 

SZUŠ Dotyk všetci žiaci VO  - prezentácie prác detí 
výtvarného odboru 
- spolupráca s pobočkou, 
nadviazanie bližšieho 
kontaktu s rodičmi 

17. VO Deň matiek – kultúrny 
dom 

18.5.2014 Liptovská Lúžna ZŠ s MŠ Lipt. Lúžna všetci žiaci VO  - prezentácie prác detí 
výtvarného odboru 

18. Príprava rekvizít na 
predstavenie LDO 
/Mrázik/, školská besiedka 
/spolupráca s LDO/ 

december 
2013 

ZŠ Kvačany SZUŠ Dotyk žiaci VO  - prezentácie prác detí 
výtvarného odboru, 
medziodborová spolupráca 

19. Maľba na stenu 
 
 
 
Tablo pre prvoprijímajúce 
deti 
 
Výzdoba školskej jedálne „ 
zdravá výživa“, výzdoba 
školy- nástenky 
 
Výzdoba OU Lúčky- Deň 
úcty k starším, Deň matiek 

Priebežne 
počas šk. 
roka 
 
Máj 2014 
 
 
Priebežne 
počas šk. 
roka 
 
 
-viď. 
podrobná 
správa z 
akcie 

Fara Lúčky- 
učebňa VO 
 
 
Kostol Lúčky 
 
 
ZŠ Lúčky 
 
 
 
 
OU Lúčky 

SZUŠ Dotyk, ZŠ Lúčky, 
Fara Lúčky 

žiaci VO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žiaci ZŠ VO 
v spolupráci 
s MŠ+ 
zúčastnení 

- prezentácia a predaj 
výrobkov žiakov VO 
- realizované na podnet školy 
a fary 
- rozvíjanie vzájomnej 
spolupráce, prezentácia 
tvorby detí 
- prezentácia školy a práce 
žiakov a pedagóga  
- zvýšenie povedomia o našej 
SZUŠ 

20. - výstava detských prác 
 
 
 
-tablo pre budúcich 
prváčikov 

Priebežne 
počas šk. 
roka 

Výklad  v Coop 
Jednota na 
Lúčkach 
 
MŠ Lúčky 

Coop Jdnota, SZUŠ 
Dotyk 
 
 
MŠ Lúčky, SZUŠ Dotyk 

žiaci VO MŠ 
Lúčky 

- prezentácie prác detí 
výtvarného odboru, 
utvrdenie vzájomnej 
spolupráce a prezentácia 
školy verejnosti 

21. Výzdoba OU Lúčky- Deň 
úcty k starším, Deň matiek 

-viď. 
podrobná 
správa z 
akcie 

KD Bešeňová OU Bešeňová, SZUŠ 
Dotyk 

žiaci VO + 
zúčastnení 

-prezentácia prác žiakov 
výtvarného odboru MŠ 
Bešeňová 

22. Deň matiek  máj 2014 KD Lipt. Štiavnica ZŠ Lipt. Štiavnica, SZUŠ 
Dotyk 

žiaci VO + 
zúčastnení 

-prezentácia prác žiakov Vo a 
TO 

23. Karneval Február 
2014 

KD Hubová MŠ, ZŠ Hubová, SZUŠ 
Dotyk 

žiaci VO + 
zúčastnení 

 -prezentácia prác žiakov 
a pedagógov VO 

24. Príprava kulís na vianočnú 
besiedku, výtvarné práce 
na prezentáciu školy 

december 
2013 

ZŠ Bela Dulice 
Martin 
 

ZŠ Bela Dulice Martin 
 
 

žiaci 
a pedagógovia 
VO  

- prezentácia školy 
a výtvarných prác detí 
- nadviazanie bližšej 
spolupráce, kontaktu s 
rodičmi 

25. Zápis do prvého ročníka 
 
Vianoce s Dotykom 

január 2014 
-viď. 
podrobná 
správa z 
akcie 

ZŠ S MŠ Likavka SZUŠ Dotyk žiaci Vo MŠ 
Kalameny 

- prezentácia školy 
a výtvarných prác detí, 
medziodborová spolupráca 
/LDO/ 
- nadviazanie bližšej 
spolupráce, kontaktu s 
rodičmi 
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26. Deň Matiek 
 
Mesiac úcty k starším, 
Mikulášska besiedka 
/spolupráca s TO, LDO/ 

18.5.2014 
 
-viď. 
podrobná 
správa z 
akcie 

KD Liptovská 
Lúžna 

ZŠ s MŠ Lipt. Lúžna Žiaci SZUŠ 
Dotyk+ 
zúčastnený 

- prezentácia školy 
a výtvarných prác detí, 
medziodborová spolupráca 
/LDO, TO/ 
- nadviazanie bližšej 
spolupráce, kontaktu s 
rodičmi 

27. Výstava- Kniha ako objekt ----------- SZŠ Ružomberok SZUŠ Dotyk Žiaci SZUŠ 
Dotyk 

- prezentácia školy 
a výtvarných prác detí 
- nadviazanie bližšej 
spolupráce, kontaktu s 
rodičmi 

28. Celoliptovské dni matky August 
2014 

ZŠ Liptovské 
Sliače 

OU Lipt. Sliače -žiaci VO - prezentácia prác žiakov 
výtvarného odboru celej 
školy na tému“ zvyky 
a tadície“ 

 
Výsledky žiakov na súťažiach v školskom roku 2013/2014  sa nachádzajú v Prílohe č. 1. 
 
 Metodické dni 
SZUŠ organizovala počas školského roka 2013/2014 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 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 pracovných priestoroch na 
Bystrickej ceste 192, Ružomberok. Na spoločnom posedení boli ocenení navrhovaný pedagógovia : 
1.Katarína Zvarová- za osobnostný prínos pre SZUŠ, komunikatívnosť a šikovnosť, stále reprezentuje 
dobré meno školy, aktívne sa zapája do chodu školy a za ten rok a pol toho stihla viac ako niektorí, 
ktorí tu pracovali na SZUŠ 
2.Helena Smrčková -za dlhodobé pôsobenie v SZUŠ ,za jej dlhoročnú reprezentáciu, nádhernú prácu s 
deťmi, snahu pomôcť a za príjemný úsmev, milé slovo 
3. Bc. Barbora Tothova – za zanietenosť a zodpovednosť k práci, a ochotu pomôcť druhým 
 
Za školu bol menovaný ako pedagóg roka Mgr. Matúš Adam, ktorý si bol slávnostne prevziať svoje 
ocenenie na Mestskom úrade v Ružomberku. 
 
 Pracovné stretnutia 
Pre zlepšenie spolupráce s partnerskými inštitúciami sa konali spoločné stretnutia: 

- Stretnutia s riaditeľmi ZŠ a MŠ z Ružomberka – individuálne počas šk. roka 2013/14 
 -    Pracovné stretnutie s riaditeľmi  MŠ a ZŠ - MT + okolie, zameraný na činnosť a fungovanie 
súkromných šk. zariadení –Martin – jún 2014 
-     Pracovné stretnutia so starostami obcí okresu Ružomberok a Liptovský Mikuláš, najmä 
v obciach, kde základné a materské školy nemajú právnu subjektivitu, a teda primátor, resp. 
starosta obce je štatutárnym orgánom  

 
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 
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organizácii koncertov a súťaží s inštitúciami, ktoré boli zapojené do spoločných projektov. /viď. tabuľka 
- i/ 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 /: 

 Projekt  Spomienky - oboznámenie sa a aplikácia nového pedagogického prístupu altremodernity 
/Nicolas Bourriaud/ do vyučovacieho procesu 

 Vianočná pohľadnica 2013- interná výtvarná súťaž našej SZUŠ – 5. ročník. Za kreativitu boli 
ocenení 30 žiaci VO. Vernisáž výstavy bola obohatená vystúpením žiakov HO – december 2013 

 Vianočné hody- na námestí v Ružomberku prezentácia prác výtvarníkov s vianočnou tematikou 
 Zápis do 1.ročníka na šk. rok 2014/2015 – metodika a organizácia voľno časových aktivít pri zápise 

žiakov do 1.ročníka na jednotlivých elokovaných pracoviskách 
 Zlatý drak 2014 – V. ročník výtvarnej súťaže spojený s výstavou absolventských prác výtvarného 

odboru – vernisáž výstavy– Liptovské múzeum Ružomberok  
 Streetball challenge Ružomberok  - maľovanie na tvár –máj 2014 
 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 
 

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

V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná Štátna školská inšpekcia na SZUŠ. 

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

SZUŠ ako „ škola na kolieskach“, pôsobila v školskom roku 2013/2014 na 60 elokovaných pracoviskách 
na materských a základných školách. Pedagógovia dochádzali za deťmi na tieto 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 Bystrickej ceste 192, 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 požadovanej úrovni. 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 PC 
zostáv a softwareov, notebookov, dataprojektoru, 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.  
Čo sa týka materiálno – technického zabezpečenia pre jednotlivé odbory:  
hudobný odbor – doplnkový materiál  - hudobné nástroje, podnožky, stojany, ladičky, notový materiál, 
odborná literatúra, ladenie klavírov. 
tanečný odbor – kostými pre žiakov, rytmické nástroje, tanečné dresy a obuv pre pedagógov, 
karimatky, rekvizity, kruhy – hula-hop, rádiomagnetofóny. 
literárno – dramatický odbor – rytmické nástroje, odborná literatúra, kostýmy, parochne. 
výtvarný odbor – výtvarný materiál rôzneho druhu, maliarske stojany a dosky, odborná literatúra, 
grafické programy, hlina na modelovanie, či rôzny učebný a obrázkový materiál. 
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. 

http://www.dotyk.eu/szus-rk/aktivity/zazili-sme/detail/clanok/vianocna-pohladnica.html
http://www.dotyk.eu/szus-rk/aktivity/zazili-sme/detail/clanok/vianocne-hody.html
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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,  

 

    
SZUŠ 

rok 2013 rok 2014 
SPOLU 

1.9.-31.12. 1.1.-31.8. 

Dotácia mesto RK 213 578,00 € 371 326,00 € 584 904,00 € 

Dotácia mesto RK - zvýšenie platov zamestnancov 14 042,00 € - 14 042,00 € 

Dotácia ŽSK 2939,00 € - 2939,00 € 

Dotácia ŽSK  - zvýšenie platov zamestnancov 184,00 € - 184,00 € 

Dotácia - rodičia  1840,00 €  1750,00 € 3590,00 € 

Nenávratný finančný príspevok - - - € 

Zmluva o podpore a realizácii spontánnych aktivít - - - € 

Výnosy  z nájmu - ORIENTALICO 390,00 € - 390,00 € 

 

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. 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 2013/2014 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. Napriek tomu sa nám nepodarilo minimalizovať 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:  

Oblasťou, v ktorej môžeme vyjadriť spokojnosť, je splnenie plánov, ktoré boli stanovené Plánom práce 
školy na školský rok 2013/2014. Práca pedagógov bola systematizovaná, skvalitnil sa kontrolný 
mechanizmus na škole, zaviedol sa elektronický register žiakov a učiteľov SZUŠ. 
 
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 
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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. 

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. 

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 

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, 
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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 2013/2014 absolvovalo na škole 23 žiakov vo výtvarnom odbore na I. stupni 
základného štúdia. 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, 13. októbra 2014. 

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

                                                                                                            PaedDr. Kristína Hanulová, riaditeľka SZUŠ 
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Príloha č. 1  

                             Účasť a umiestnenie žiakov na súťažiach v školskom roku 2013/2014 
Výtvarný odbor 

 
p. 
č. 

názov súťaže vyhlasuje počet zapojených 
žiakov / pedagógov 

Hlavná súťaž 
konaná dňa 

Najlepšie umiestnenia 

meno žiaka 
/ pedagóg 

úroveň umiest-
nenie 

zapojení učitelia  

1. Macedónsko 
„Voľná téma“ 
 

Macedónsko 22 prác od šiestich 
pedagógov 
 

Odoslané 
práce: 30.10. 
2013 

Čestné uznanie - žiak pedagóga 
Mgr. Kamanovej 
 

- Zučastnili sa:  
Mgr. Ďuričeková 2x, 
Mgr. Brodňanská 2x, 
Mgr. Hanulová 5x,  
Mgr. Kamanová 10x, 
Mgr. Hazuchová 2x,  
Mgr. Varcholíková 1x 

2. Najkrajšia Ruža 
 

ZUŠ Ľudovíta 
Fullu 
v spolupráci 
s mestom 
Ružomberok 

20 prác od troch 
pedagógov 

Odoslané 
práce: 
15.11.2013 

Ocenené práce žiakov pedagóga 
Mgr. Hanulovej: 
1.Miesro/1.kategória – Marcus 
Marton 
3. miesto/ 1.kategória- Ivana 
Šarayová 
2. miesto/.kategória – Dorota 
Hanulová 

Zúčastnili sa:  
Mgr. Hanulová 10x, Mgr. 
Adam 5x, 
 Mgr.art Horvátová 5x 

3. Vianočná 
pohľadnica 

Dolná Kubín 36 prác od piatich 
pedagógov 

Odoslané 
práce: 
5.12.2013 

Neumiestnené. Zúčastnili sa : 
Mgr. Adam 7x,  
Bc. Hazuchová 10x,  
Mgr. Smrčková 9x, Mgr. 
Kamanová 4x,  
Mgr. Koprdová 6x 

4. Vianočná 
pohľadnica 

interná súťaž 
SZUŠ, Štiavnická 
cesta 80, 034 01 
Ružomberok 

Výber prác zo 
všetkých 
elokovaných 
pracovísk 

 30 ocenených najlepších prác 
 
cena zriaďovateľa školy – Kristína 
Graciásová, žiačka Mgr. art Márie 
Bodorovej Horváthovej 
 
cena riaditeľa školy – žiačka  
Mgr. Katarína Kamanovej 
 
 

Všetci pedagógovia VO 
SZUŠ, Štiavnická cesta 
80, 034 01 Ružomberok 

5. Vesmír očami detí   Regionálne kolo 
v  Ružomberku 
 

 práce 
odoslané dňa 
21.12. 2012 

Ocenený žiaci – postup do 
celoslovenského kola:  
 
Dorota Hanulová, Andrej Komo, 
Lukáš Solčiansky, Veronika Sarová, 
Andrea Fričová, Karin Rošteková 

Zúčastnili sa 
pedagógovia: Mgr. 
Ganobčíková 5ks, Mgr. 
Cútová 3ks, 
Mgr. Hanulová 8ks,  
Mgr. Adam 4ks,  
Mgr. Koprdová 5ks, 
Mgr.art Likavčan 4ks, 
Mgr. Kolenčíková 2ks, 
Dis.art Saganová 5ks 

6. Lidice 
 

Lidice memorial 
CZ 

17 prác od siedmich 
pedagógov 

odoslané 
27.2.2014 

Ocenený žiaci: čestné uznanie 
Kluková Barbora, Šarayová Ivana 
/pod vedením Mgr. Hanulovej 
 

Zúčastnili sa 
pedagógovia:  
Mgr. Hanulová 5ks, 
Dis.art Saganová 2ks, 
Mgr. Koprdová 2ks, Mgr. 
Matejčeková 1ks, Mgr. 
Kamanová  2ks, Mgr. 
Fryvaldská 3ks, Mgr. 
Kolenčíková 2ks 

7. Celoslovenská 
súťaž Dúha 
  
 

Stará Ľubovňa 35 odoslaných prác 
od dvanástich 
pedagógov 

odoslané 
13.3.2014 

1.miesto - SEBASTIÁN BULIAK, 5 
rokov, SZUŠ, Štiavnická cesta 80, 
Ružomberok 
/ pod vedením Bc. Hrnčiarovej 
 

Zúčastnili sa 
pedagógovia:  
Mgr. Adam 2ks,  
Mgr. Frývaldská 1ks, 
Mgr. Cútová 4ks,  
Mgr. Koprdová  4ks, 
Mgr. Hrnčiarová 1ks 
Mgr. Ganobčíková 2ks 
Mgr.Mrvová 8ks,  
Mgr. Matejčeková 2ks, 
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Mgr. Kamonová 4ks, 
Mgr. Hazuchová 4ks, 
Mgr. Smrčková 1ks, 
Dis.art Zvarová 2ks 

8. Liptov 2014 
 

SZUŠ Jánoš 
Ružomberok 

13 odoslaných prác 
od šiestich 
pedagógov 

odoslané 
14.3.2014 

Neumiestnené. Zúčastnili sa 
pedagógovia:  
Mgr. Ďuričeková 4ks, 
Mgr. Kolenčíková 1ks, 
Mgr. Hanulová 5ks, Mgr. 
Fryvaldská 1ks, Mgr. 
Paludová 1ks, Mgr. 
Mrvová 1ks 

9. Zelený svet 2014 
                    
 

Banská Bystrica 21 odoslaných prác 
od piatich 
pedagógov 

odoslané 
28.3.2014 

Neumiestnené. Zúčastnili sa 
pedagógovia:  
Mgr. Frývaldská 1ks, 
Mgr. Pašková 5ks, Mgr. 
Brodňanská 8ks, Mgr. 
Kamanová 4 ks, Mgr. 
Hazuchová 3 ks 

10. Bohúňova paleta 
2014 
 

Dolný Kubín 16 odoslaných prác odoslané 
29.5.2014 

Ešte nevyhlásené výsledky. Zúčastnili sa 
pedagógovia:  
Mgr. Hrnčiarová 3ks, 
Mgr. Pašková 4ks, Mgr. 
Brodňanská 5ks, Mgr. 
Hanulová  
 

Bohúňova paleta 
2013 
 

Dolný Kubín /výsledky 
z minulého roka/ 

 -žiaci Mgr. Kanavovej  a Mgr. 
Hanulovej 
čestné uznanie: Viktória Pukajová, 
Michal Colotka 
Strieborné pásmo: Tomáš Kysel, 
Lukáš Šefranko 
 

 

11. Zlatý drak  
2014 
 
 

interná súťaž 
SZUŠ, Štiavnická 
cesta 80, 034 01 
Ružomberok 

Výber prác zo 
všetkých 
elokovaných 
pracovísk 

15.5. 2014 35 ocenených prác  
cena riaditeľa školy – žiačka  
Mgr. Matúša Adama –Natália 
Barbušová 
 
Cena zriaďovateľa – kolektívna 
práca žiakov pod vedením Mgr. 
Hanulovej 
 
Všetky práce boli na vynikajúcej 
úrovni, na vernisáž boli veľmi dobré 
ohlasy. 

Všetci pedagógovia VO 
SZUŠ, Štiavnická cesta 
80, 034 01 Ružomberok 

12. Eko- plagát 2014 
/ voda pre život/ 

Nadácia Zdravá 
Turčianska  
záhradka 

Výber prác – 
pobočka  Martin 

7. jún 2014 – 
slávnostné 
odovzdávanie 
cien 

Pedagóg: Mgr. Katarína Kamanová:  
1.Miesto:Anička Medveďová, ZŠ 
Necpaly 
2.Miesto: Mária Šmátralová ZŠ 
Necpaly 
3.Miesto: Katarína Oravcová ZŠ 
Necpaly 

Pedagógovia VO – 
pobočka Martin 

13. Maľovaný turiec 
2014 

Žilinský 
samosprávny 
kraj 
Turčianske 
kultúrne 
stredisko 
v Martine 

Výber prác – 
pobočka  Martin 

17.7.014 –
slávnostné 
otvorenie 
výstavy 

Pedagóg: Mgr. Katarína Kamanová:  
1.Miesto: Mária Šmátralová, ZŠ 
Necpaly  
Pedagóg: Mgr. Smrčková: 
1. Miesto: Filip Agricola, MŠ 
J.Lettricha  

Pedagógovia VO – 
pobočka Martin 

          


