
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA M. MOYZESA 
V PREŠOVE, BAŠTOVÁ 23 

 
 
 
 
 
 
 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH  
ZA ŠKOLSKÝ ROK  2011/2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zmien a doplnkov a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre 
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej 
vyhláške, riaditeľstvo Základnej umeleckej školy M. Moyzesa v Prešove vypracovalo 
nasledujúcu správu. 
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Predkladá: 
 
Jozef Kakaščík 
Riaditeľ ZUŠ M. Moyzesa 
 
                                                                Prerokované v pedagogickej rade  
                                                                školy  
                                                                dňa  4. júla 2012 
                                                                         
 
 
                                                                 Vyjadrenie rady školy: 
                                                                 Rada školy odporúča   
                                                                 zriaďovateľovi  mestu Prešov schváliť  
                                                                 Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, 
                                                                 jej výsledkoch a podmienkach                                                              
                                                                 za školský rok 2011/2012 

 
 

                                                                 ........................................... 
                                                                 Andrea Demjanová  
                                                                 predsedníčka Rady školy 
                                                                 pri ZUŠ M. M. Baštová 23, Prešov                       
 
 
                                                                                                                                                            
                                                                 Stanovisko zriaďovateľa: 
                                                                 Mesto Prešov   
                                                                 schvaľuje  –  neschvaľuje 
                                                                 Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, 
                                                                 jej výsledkoch a podmienkach  
                                                                 za školský rok 2011/2012 
                                                                 za zriaďovateľa   
  
 
                                                                ........................................ 
                                                                 Mgr. Peter Haas 
 
 
                                        Vypracovali:   Jozef Kakaščík,  riaditeľ ZUŠ M.Moyzesa 
                                                                  Valéria Hricovová, zástupkyňa riaditeľa  
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1. Základné identifikačné údaje o škole 
 
 
Názov školy:                                 Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa 
Adresa školy:                                Baštová 23, 080 01 Prešov 
Telefón fax:   tel. 7733961,  7733958 
   fax:  7733751 
Internetová adresa:   zusmmoyzesa@mail.t-com.sk 
Zriaďovateľ:   Mestský úrad v Prešove 
   Hlavná  73 
Vedúci zamestnanci:   Jozef Kakaščík  –  riaditeľ školy 
                                                        Valéria Hricovová  –  zástupkyňa riaditeľa 
                                                        Štefan Kovalič  -  zástupca  riaditeľa 
 
 
 
 
Rada školy:                                 Mgr. Andrea Demjanová   –   predsedníčka rady 
          
 Mgr. Andrea Demjanová 
 Jana Bilaničová                 –   za pedag. pracovníkov 
                                                          
 Edita Palenčárová              –   za nepedag. prac. 
 
 Ing Martin Blihár 
 Ing. František Kurilla, DrSc. 
 Ing. Michal Dúbravský 
                                                      Marek Svitok                      –   za rodičov 
  
 Ing.arch.Viktor Tkáčik       –   poslanci 
 Mgr. Stanislav Ferenc  
                                                      Mgr.  František Biroš         –  zriaďovateľ 
 Mgr. Peter Haas 
 
   Počet zasadnutí Rady školy v šk.r.2011/2012 – 
                                                      zasadnutie sa uskutočnilo štyrikrát  
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 Rodičovská rada:                 Ing. František Kurilla, DrSc    –    predseda 
                                                 Miroslav Antuš 
                                                 Ing. Michal Dúbravský                                                          
                                                 Milan Šofranko 
                                                 Marek Svitok 
 
                                                 Počet zasadnutí počas roka 7 + 1 plenárna schôdza 
 
 
 
 
Pedagogická rada školy:      Pedagogická rada má 43 členov. Tvoria ju všetci            
                                                  pedagogickí zamestnanci školy.  
                                                  Počas šk. r. 2011/2012 bolo10 rokovaní. 
                                                  Zápisnice sú u riaditeľa školy. 
 
Predmetové komisie – vedúci PK: 
 
                                     Hudobný odbor 
                                     Klavírne odd.                                   Danica Verčimáková  
                                     Sláčikové odd.                                 Dagmar Čurová 
                                     Gitarové odd., cimbal                    Mgr. Peter Uher 
                                     Dychové odd. , bicie                       Lukáš  Mariňák,  DiS.Art.                                 
                                     Akordeónové odd., keyboard       Mgr. Andrea Demjanová 
                                     Spevácke odd., výtv.odb.              Mgr. Jana Ljubimová 
                                     Hudobná náuka                               Jana Bilaničová 
                                     Tanečný odbor  a  LDO                  Mária Lacová 
 
                                    
                                    Zasadnutia jednotlivých PK sa uskutočnili 4 krát počas  
                                    školského roka. Prejednávali plány činnosti na celý školský  
                                    rok, účasť na súťažiach a vystúpeniach. Rozoberali             
                                    metodické a didaktické problémy.  
                                    Členovia PK spolu so svojim vedúcimi  spracovávali  
                                    tematické plány a obsahovú náplň  školského vzdelávacieho  
                                    programu. 
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2. Údaje o počte žiakov   
 

   

HO TO LDO VO SPOLU  

15.9. 
2011 

31.8. 
2012 

15.9. 
2011 

31.8. 
2012 

15.9. 
2011 

31.8. 
2012 

15.9. 
2011 

31.8. 
2012 

15.9 
2011 

31.8. 
2012 

Prípr.št. 46 44 11 14 0 0 6 9 63 67 

Zákl.št. 
I.stupeň 445 431 113 114 16 14 29 28 603 587 

Zákl.št. 
II.stupeň 67 64 8 7 23 19 0 0 98 90 

Rozš. št. 
I. stupeň -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Rozš. št. 
II.stupeň -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ŠPD 31 32 15 12 -- -- 1 1 47 45 

Spolu 589 571 147 147 39 33 36 38 811 789 

 
V šk. r.  2011/2012 bolo 70 absolventov 
 
 
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
 
 

Odbory 
Prospeli s 

vyznamenaním 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

HO 477 46 0 4 

TO 133 0 0 0 

LDO 33 0 0 0 

VO 29 0 0 0 

Spolu 672 46 0 4 
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Údaje o počte žiakov prijatých na ďalšie štúdium: 
 
         Žiak hudobného odboru Kristián Bandy z triedy p. uč. Kuchárovej  bol prijatý 
na súkromné Konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove  -  hra na husliach. 
          Žiačka LDO Anna Rakovská bola  prijatá na štúdium herectva na VŠMU 
v Bratislave, Michaela Piesyková na AU v Banskej Bystrici, Patrícia Bajáková na 
štúdium herectva na vysokej škole v Anglicku a Laura Marinicová na štúdium 
hudobno-dramatického odboru na Konzervatóriu v Košiciach.  
          Z výtvarného doboru postúpila na Školu úžitkového výtvarníctva Jitka 
Ondičová a Peter Piskura na Strednú umeleckú školu v Prešove. 
          Celkove pokračuje v štúdiu7 žiakov.                 
 
 
4. Zoznam študijných odborov 
 
    Hudobný odbor     –      HO 
    Tanečný odbor    –      TO 
    Literárno-dramatický odbor   –   LDO 
    Výtvarný odbor  –    VO 
 
     Uplatňované učebné plány: 
     Učebné plány schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky  
     dňa  22.12.2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004 a 
     Učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy      
     schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 20.8.2009 pod     
     číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009 
 
 
5. Údaje o zamestnancoch školy 
 
     Pedagogickí zamestnanci     počet   43 /z toho nekvalifikovaní 4/ 
     Nepedagogickí pracovníci    počet     6    
     Spolu 49 zamestnancov 
 
 
6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 
      Piati zamestnanci si dopĺňajú vzdelanie na Konzervatóriu 
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 7.  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti, súťaže, vystúpenia a koncerty      
       žiakov a učiteľov školy: 
 
 
HUDOBNÝ ODBOR: 
 
September: 
  5. 9. 2011 -  akcia „ S úsmevom do školy“ na pešej zóne  -  organizoval  MsÚ  Prešov 
                         žiaci z tried p. uč. Geciovej, Demjanovej 
                         účinkovali p. uč. Bak, Selčan, Hricenková, Mariňák 
17. 9. 2011 -  Tarjániho Prešov  -  účinkoval dychový orchester Baštovanka 
 
Október: 
  6. 10. 2011  -  akcia v dome dôchodcov  žiaci p. uč. Geciovej, Demjanovej, Hrabovskej                                                                                     
  7. 10. 2011  -  vystúpenie v Ruskom dome  -  žiaci z triedy p. uč. Varcholovej 
11. 10. 2011  -  vystúpenie v dome dôchodcov na  Cemjate  -  žiaci z tried p. uč. Michalikovej a Geciovej 
14. – 16. 10. 2011  -  Nyíregyháza  -  medzinárodný koncert partnerských škôl Višegradskej štvorky.    
                                     Vystúpili  žiaci p. uč. Verčimákovej  a  Petráša korepetície p. uč. Verčimáková 
18. 10. 2011  -  Deň zdravej výživy v PKO Čierny orol – vystúpili žiaci z tried p. uč. Beriši, Uhera,               
                           Verčimákovej 
                           korepetície p. uč. Verčimáková  
20. 10. 2011  -  Deň úcty k starším - akcia v Domove mládeže  A. Duchnoviča  -  žiaci z tried p. uč. Beriši,  
                           Verčimákovej, Ljubimovej, Demjanovej                          
                           korepetície p. uč. D. verčimáková 
26. 10. 2011  -  akcia primátora a poslancov mestského zastupiteľstva  v priestoroch hotela Dukla  -   
                           kultúrny  program žiaci z tried p. uč.  Beriši, Michalikovej, 
26. 10. 2011  -  interný školský koncert – žiaci z tried p. uč. Kaščákovej, Demjanovej, Fuchsovej, Tkáča,    
                            Beriši,  Ganzerovej,  Zgolovej,   Belanovej, Michalikovej, Hricovovej, Mamrillovej,      
                            Geciovej, Juskaničovej,   Ljubimovej 
                            korepetície p. uč. Juskaničová, Verčimáková, Fuchsová,  
27. 11. 2011 -   interný koncert žiakov triedy p. uč. Selčana 
 
November: 
  9. 11. 2011  -  kultúrny program na plenárnej schôdzi  rodičov ZUŠ M. Moyzesa  - žiaci z tried p. uč.  
                            Verčimákovej,  Petráša, Varcholovej, Zgolovej 
                            korepetície p. uč. Verčimáková, Ganzerová 
10. 11. 2011  -  stretnutie p. primátora s najstaršou občiankou mesta  - žiačka z triedy 
                            p. uč. Michalikovej   
13. 11. 2011  -   Muzikologické fórum  - koncert z tvorby j, Hatríka – žiaci z tried p. uč. Michalikovej 
                            a Ljubimovej 
14. 11. 2011  -   interný koncert žiakov triedy p. uč. Hricenkovej 
18. - 20. 11. 2011 -  Celoslovenská   prehliadka ZUŠ v hre na cimbal“ v Bratislave. Žiaci Petrová, Bandy,  
                                    Tinková , Jeníková, Paulovič z triedy p. uč. Hricenkovej sa umiestnili v zlatom pásme                        
23. - 25. 11. 2011 -   Celoslovenská súťaž  „Čarovná flauta“ v hre ne drevené dychové nástroje v Nižnej  
                                     na Orave žiačka Mária Švedová z triedy p. uč. Zgolovej  3. miesto 
                                     korepetície p. uč. Verčimáková   
30. 11. 2011 -  nahrávanie piesne pre koncert Integrácia – zbor Vocalis a žiaci p. uč. Michalikovej                             
30. 11. 2011 -   interný školský koncert  -  žiaci z tried p. uč. Michalikovej, Mátyásovej,  Belanovej,  
                           Varcholovej,  Verčimákovej,  Uhera,  Hrabovskej,  Beriši,  Pulščákovej, Kuchárovej,   
                           Ganzerovej, Višňovskej,  Mamrillovej, Geciovej,  Ljubimovej,  Petráša 
                           korepetície  p. uč. Ganzerová,  Verčimáková, Višňovská, Fuchsová, Petráš 
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December: 
 4. 12. 2011  -   Vianočný kultúrny program v Sabinove – spev. zbor Vocalis pod vedením 
                           p. uč. Michalikovej 
                           korepetície  p. uč. Fuchsová 
 9. 12. 2011  -   Francoufoni festival  -  žiak z triedy p. uč. Geciovej 
 9. 12. 2011  -   vystúpenie na akcii „Deň remesiel“ v Strednej odbornej škole technickej – žiaci z triedy  
                           p. uč. Beriši 
                           korepetície p. uč. J. Višňovská 
 9. 12. 2011  -   interný koncert žiakov triedy p. uč. Kaščákovej 
13. 12.2011  -   vianočné vystúpenie na pešej  zóne – zbor Vocalis  pod vedením p. uč. Michalikovej, 
                           korepetície p. uč. Fuchsová 
                           Ľudová hudba Šariš pod vedením, p. uč. Hricenkovej a Selčana 
                           žiačky z triedy p. uč. Pulščákovej 
                           účinkovali p. uč. Bak,  Hricenková,  Mariňák,  Pulščáková,  Selčan 
13. 12. 2011  -  vystúpenie symfonického  orchestra  pod vedením p. riad.  Kakaščíka na akcii 
                           „Opálové  zrnko“  
15. 12. 2011  -  kultúrny program pre MsÚ Prešov v PKO Čierny orol  - žiaci z tried p. uč. Beriši,  
                           Michalikovej, Pulščákovej,  ľudová hudby Šariš pod vedením p. uč. Hricenkovej  
                           a Selčana, spoluúčinkovali  p. uč.  Bak,  Hricenková,  Mariňák,  Pulščáková,  Selčan  
                           korepetície p. uč. Verčimáková, Fuchsová 
15. 12. 2011 -   75. výročie ukrajinskej školy  v DAD – dvakrát – vystúpil žiak p. uč. Belanovej 
15. 12. 2011 -   vianočný program na ZŠ Mukačevská  -   vystúpili žiaci p. uč. Demjanovej a Kuchárovej  
16. 12. 2011  -  interný koncert žiakov triedy p. uč. Selčana 
19. 12. 2011  -  vianočný koncert v Súkromnej základnej škole Solivarská – žiak p. uč. Pulščákovej  
19. 12. 2011  -  koncert  Integrácia  v Mestskej hale  - žiaci z triedy p. uč. Michalikovej 
19. 12. 2011  -  interný koncert žiakov triedy p. uč. Hricenkovej 
20. 12. 2011  -  vianočný koncert  v Základnej škole Kúpeľná – účinkovala ľudová hudba Šariš pod  
                           vedením  p. uč. Hricenkovej a Selčana, spoluúčinkovali p. uč. Bak, Hricenková, Mariňák,  
                           Pulščáková, Selčan 
20. 12. 2011 -   vystúpenie na vianočnom programe ZŠ Svinia – žiak p. uč. Belanovej 
21. 12. 2011 -   Interný vianočný koncert  -  žiaci z tried Hrabovskej, Čurovej, Pulščákovej, Zgolo vej,  
                           Demjanovej, Gliganiča, Gáborovej, Mátyásovej, Belanovej, Verčimákovej, Čurovej,              
                           Semanovej, Juskaničovej, Kuchárovej, Bilaničovej  
                            korepetície p. uč. Juskaničová 
21. 12. 2011  -  vianočné vystúpenie organizované Občianskym združením v Kanaši – žiak p. uč. Geciovej 
22. 12. 2011  -  vianočné vystúpenie v ZŠ Ľubotice – žiak p. uč. Geciovej 
22. 12. 2011  -  verejný Vianočný koncert v PKO Čierny Orol  -   žiaci z tried p. uč. Pulščákovej,  
                            Verčimákovej, Varcholovej, Tkáča,  Ganzerovej,  Geciovej,  Beriši,  Uhera 
                            hud. sprievody p. uč.Verčimáková, Čurová, Bilaničová, Zgolová,Ganzerová, Juskaničová,  
                            Fuchsová, Gál,  
                            ľudová hudba Šariš pod vedením p. uč. Hricenkovej a Selčana 
                           spevácky zbor pod vedením p. uč. Ljubimovej 
                           malý sláčikový orchester pod vedením p. uč. Kuchárovej 
                           spevácky zbor VOCALIS pod vedením  p. uč. Michalikovej 
                           veľký sláčikový orchester ARCO pod vedením p. uč. Beriši 
                           symfonický orchester pod vedením p. riad. Kakaščíka 
23. 12. 2011  -  televízne vysielanie koncertu Integrácia (STV2)  - žiaci z triedy p. uč. Michalikovej 
                              
Január: 
25. 1. 2012  -  verejný Novoročný koncert  v PKO Čierny orol – žiaci z tried p. uč. Višňovskej, Kuchárovej,  
                         Uhera,  Zgolovej,  Geciovej,  Michalikovej,  Čurovej,  Mamrillovej, Demjanovej,  
                          Hricenkovej, Bilaničovej, Varcholovej 
                         hud. sprievody  p. uč. Višňovská, Verčimáková, Fuchsová, Juskaničová, Hricenková,  
                         Čurová, Zgolová,  Bilaničová 
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                         ľudová hudba Šariš – dirigoval p. uč. Selčan, komorný dievčenský zbor dirigovala 
                         p. uč. Ljubimová,  
                         veľký sláčikový orchester ARCO pod vedením p. uč. Beriši 
                         dychový orchester BAŠTOVANKA pod vedením p. riad. Kakaščíka 
 
Február: 
  1. 2. 2012  -  interný koncert žiakov z tried p. uč. Pulščákovej a Mariňáka   
  6. 2. 2012  -  interný koncert žiakov z tried p. uč. Belanovej a Hricenkovej 
  9. 2. 2012  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Čurovej  
10. 2. 2012  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Juskaničovej 
21. 2. 2012  -  interný školský koncert  -  žiaci z tried p. uč. Kaščákovej, Verčimákovej, Demjanovej,  
                          MIchalikovej, Čurovej, Mamrillovej,  Horkela, Pulščákovej, Beriši, Tkáča, Ljubimovej,      
                          Geciovej,  Hricovovej, Uhera, Kovaliča, Fuchsovej, Mariňáka 
                          korepetície p. uč. Juskaničová, Fuchsová, Pulščáková, Verčimáková, Višňovská, Selčan 
23. 2. 2012  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Verčimákovej 
24. 2. 2012  -  interné koncerty  žiakov z tried p. uč. Selčana a Zgolovej 
 
Marec: 
  8. 3. 2012  -   vystúpenie v Dome dôchodcov na Veselej ul.   -  žiak z triedy p. uč. Kuchárovej 
14. 3. 2012  -  vystúpenie v Dome dôchodcov na Veselej ul.   -  žiaci z triedy p. uč. Pulščákovej 
18. 3. 2012  -  Jarný verejný koncert  v PKO  Čierny orol  -  žiaci z tried p. uč. Verčimákovej, Zgolovej,  
                          Ljubimovej, Kovaliča, Geciovej, Varcholovej, Ganzerovej,  Semanovej, Kuchárovej,  
                          Mamrillovej,  
                          korepetície  p. uč. Verčimáková, Ganzerová, Višňovská, Selčan, Juskaničová, Fuchsová  
                          zbor VOCALIS pod vedením p. uč. Michalikovej 
                          veľký sláčikový orchester ARCO pod vedením p. uč. S. Beriši 
                          so sláčikovým orchestrom spolupracovali p. uč. Semanová a Zgolová – zobcová flauta 
19. 3. 2012  -  koncert FS Šariš v sále kina Scala – vystúpila ľudová hudba pod vedením p. uč. Selčana a  
                          Hricenkovej 
21. 3. 2012  -  interný školský koncert  -  žiaci z tried p. uč. Ganzerovej, Verčimákovej, Hrabovskej,  
                         Zgolovej,  Mamrillovej,  Demjanovej, Kovaliča, Fuchsovej, Juskaničovej, Pulščákovej,  
                         Geciovej 
                         korepetície p. uč. Verčimáková, Selčan 
22. 3. 2012  -  program na plenárnej schôdzi rodičov  -  žiaci z tried p. uč. Baka, Geciovej, Petráša 
29. 3. 2012  -  interné koncerty  žiakov z triedy p. uč. Ganzerovej a Kuchárovej 
  
Apríl: 
   2. 4. 2012  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Hricenkovej 
   3. 4. 2012  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Mamrillovej 
   3. 4. 2012  -  súťažná prehliadka v hre na klavíri – Spišská nová Ves  -  žiačka Martina Kollárová laureátka  
                          súťaže z triedy p. uč. Verčimákovej 
16. 4. 2012  -   interný školský koncert  -  žiaci z tried p. uč. Pulščákovej, Verčimákovej, Mamrillovej,  
                          Michalikovej,  Kaščákovej, Ljubimovej, Juskaničovej, Bilaničovej, Čurovej,  
                          korepetície p. uč. Pulščáková, Fuchsová, Juskaničová, Višňovská 
18. 4. 2012  -   Regionálna prehliadka v sólovom speve – Bardejov  .  žiaci z tried p. uč. Ljubimovej,  
                          Michalikovej,  Pulščákovej 
                          Eva Vavreková z triedy p. uč.Pulščákovej 3. miesto, ostatní žiaci diplom za účasť 
25. 4. 2012  -  koncert pre OZ Barlička  -  žiaci z tried p. uč. Varcholovej, Fuchsovej, Bilaničovej,  
                         Juskaničovej, Kuchárovej, Pulščákovej, Mamrillovej, Beriši, Tkáča, Selčana, Geciovej,  
                         Zgolovej,  MIchalikovej, Horkela,  Višňovskej, Mariňáka   
                         korepetície p. uč. Juskaničová, Fuchsová, Pulščáková 
25. 4. 2012  -  interný koncert  žiakov z triedy p. uč. Demjanovej 
26. 4. 2012  -  verejný koncert Tancujeme, spievame a hráme  v Malej sále DJZ Prešov – žiaci z tried p. uč.  
                          Ljubimovej a Michalikovej, korepetície p. uč. Juskaničová 
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26. 4. 2012  -  Schneiderova Trnava – celoslovenská súťaž v štvorručnej hre na klavíri  
                          Martina Kollárová a Klaudia Hanková  - laureáti 1. kategórie z triedy p. uč. Verčimákovej 
                          Zuzana Adamkovičová a  Júlia Dúbravská  -  zlaté pásmo v 3. kategórii z triedy 
                          p. uč. Ganzerovej 
27. 4. 2012  -   Schneiderova Trnava  - celoslovenská  súťaž v sólovej a komornej hre na husliach 
                          Róbert Petik  -  zlaté pásmo a cena poroty v 1. kategórii  z triedy p. uč. Kuchárovej 
                          Lucia Demjanová   -  zlaté pásmo  a cena poroty  v 2. kategórii  z triedy p. uč. Varcholovej 
                          Pavol Guman  -  strieborné pásmo v 2. kategórii  z triedy p. uč. Varcholovej 
                          Lucia Demjanová a Pavol Guman – komorná hra  bronzové pásmo 
                          korepetície p. uč. Fuchsová a Ganzerová 
                          p. uč . Ganzerová získala diplom za najlepšiu korepetíciu 
27. 4. 2012  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Kovaliča 
 
Máj: 
  3. 5. 2012  -   interné koncerty  žiakov z tried p. uč. Geciovej a Semanovej 
  4. 5. 2012  -   interný koncert žiakov z triedy p. uč. Kaščákovej 
  9. 5. 2012  -   interný školský koncert – žiaci z tried Gáborovej, Baka, Varcholovej, Demjanovej,  
                          Hricovovej,  Pulščákovej, Petráša, Bilaničovej, Geciovej, Kovaliča. Zgolovej, Belanovej    
                          korepetície  p. uč. Belanová, Ganzerová, Petráš, Verčimáková, Selčan 
10 .5. 2012  -   koncert ku Dňu matiek PKO Čierny orol – žiaci z tried p. uč. Michalikovej,  Demjanovej,  
                          Ljubimovej,  Varcholovej, Mamrillovej, Bilaničovej, Geciovej, Fuchsovej, Mariňáka,  
                          Juskaničovej 
                          korepetície p. uč. Višňovská, Verčimáková, Fuchsová, Ganzerová, Pulščáková, Garbera  
                          veľký sláčikový orchester  ARCO pod vedením p. uč. Beriši 
11. 5. 2012  -   okresné kolo speváckej súťaže  Slávici z lavice  -  Petra Magdová  1. miesto  
                          z triedy p. uč. Michalikovej 
13. 5. 2012  -   Regionálna prehliadka speváckych zborov DO-RE-MI-FA v HB DJZ  -  spevácky zbor VOCALIS  
                          pod vedením p. uč. Michalikovej  - zlaté pásmo,  laureát prehliadky 
23. 5. 2012  -   interný školský koncert  -  žiaci z tried p. uč. Belanovej, Kaščákovej, Hricenkovej, Horkela,  
                          Pulščákovej, Kuchárovej,  Verčimákovej, Tkáča, Bilaničovej, Demjanovej, Čurovej, Geciovej,  
                          Višňovskej 
                          korepetície p. uč. Belanová, Juskaničová, Hricenková, Višňovská, Verčimáková 
25. 5. 2012  -   krajské kolo speváckej súťaže Slávici z lavice – Petra Magdová  1. miesto  
                          z triedy p. uč. Michalikovej  
29. 5. 2012  -   interný koncert žiakov z triedy p. uč. Beriši 
30. 5. 2012  -   interné koncerty žiakov z tried p. uč. Michalikovej a Tkáča 
31. 5. 2012  -   interné koncerty žiakov z tried p. uč. Fuchsovej, Gliganiča a Horkela 
                            
Jún:   
  4. 6. 2012  -   Dni mesta Prešov  -  vystúpenie veľkého sláčikového orchestra ARCO pod vedením  
                          p. uč.  Beriši, spoluúčinkovali žiaci z triedy p. uč. Ljubimovej  
  4. 6. 2012  -   Koncert  vďaky  v rámci Európskeho roku seniorov  -  účinkoval veľký sláčikový orchester  
                          ARCO pod vedením p. uč. S.Beriši, spev žiaci z triedy p. uč. Ljubimovej 
  6. 6. 2012  -   interný koncert žiakov z tried p. uč. Bilaničovej a Konečnej 
  7. 6. 2012  -   Interný absolventský koncert  - žiaci z tried p. uč. Baka, Čurovej, Geciovej, Hricovovej,  
                          Michalikovej, Fuchsovej, Kovaliča, Višňovskej,  Juskaničovej, Semanovej, Mamrillovej,  
                          Demjanovej 
                          korepetície  p. uč. Belanová, Juskaničová, Fuchsová 
  8. 6. 2012  -   interný koncert žiakov z triedy p. uč. Selčana 
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13. 6. 2012  -  verejný Slávnostný absolventský koncert v PKO Čierny orol – žiaci z tried p. uč. Ganzerovej,  
                          Kovaliča, Čurovej, Petráša, Demjanovej, Michalikovej, Semanovej, Horkela, Belanovej,  
                          Tkáča,  Beriši, Hricenkovej, Geciovej   
                          korepetície p. uč. Selčan, Juskaničová, Fuchsová, Višňovská, Verčimáková,  
                          violončelo  -  p. uč. Bilaničová, gitara  -  p. uč. Uher 
14. 6. 2012  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Ljubimovej 
19. 6. 2012  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Petráša 
20. 6. 2012  -  interné koncerty  žiakov z tried p. uč. Baka a Mátyásovej 
21. 6. 2012  -  vystúpenie na promenáde v rámci rómskej komunity – žiak R. Petik z tried 
                         p. uč. Kuchárovej 
21. 6. 2012  -  Záverečný verejný koncert  v PKO Čierny orol – žiaci z tried p. uč. Kuchárovej, Geciovej,  
                         Verčimákovej, Bilaničovej, Pulščákovej, Mamrillovej, Čurovej, Michalikovej, Mátyásovej,  
                         Varcholovej, Kovaliča, Uhera 
                         korepetície p. uč. Fuchsová, Verčimáková, Juskaničová, Ganzerová,  Selčan 
                         Spevácky zbor VOCALIS pod vedením p. uč. Michalikovej 
                         Malý sláčikový orchester pod vedením p. uč. Kuchárovej  
                         Akordeónový súbor pod vedením p. uč. Demjanovej 
                         Spoluúčinkovali p. uč. Uher, Gál, Bak, Mariňák, Kovalič 
25. 6. 2012  -  interné koncerty  žiakov z tried p. uč. Hricovovej a Hricenkovej 
26. 6. 2012  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Pulščákovej 
 
Dychový orchester Baštovanka pod vedením p. riad. J. Kakaščíka absolvoval počas školského roka 36 
vystúpení 
 
 
TANEČNÝ ODBOR: 
 
Júl: 
16. -  17. 7. 2011  -  Výstup na Kremenec  na  Ukrajine   -  žiaci z triedy p. uč. Novotného 
30. 7. 2011  -  vystúpenie na Sigorde – Migaš a spol.  -  žiaci z triedy p. uč. Novotného 
 
August: 
4. – 7. 8. 2011   -  vystúpenie v Poľsku, akcia pre Rusínsku obrodu   -  žiaci z triedy p. uč. Novotného 
 
September: 
  4. 9. 2011  -  Deň Rusínov vystúpenie na pešej zóne  -  žiaci z triedy p. uč. Novotného 
  5. 9. 2011  -  „Z úsmevom do školy“  - vystúpenie organizované MsÚ Prešov na pešej zóne  -  
                          žiaci z triedy p. uč. Novotného 
Október: 
  5. 10. 2011  -  Deň úcty k starším v PKO  -  vystúpili žiaci z triedy p. uč. Novotného 
  6. 10. 2011  -  Deň otvorených dverí  -  dom dôchodcov – žiaci z triedy p. uč. Novotného 
13. 10. 2011  -  dom soc. Služieb Veselá ul.  – žiaci z triedy p. uč. Novotného 
23. 10. 2011  -  Deň úcty k starším – obec  Terňa   - žiaci z triedy p. uč. Novotného 
26. 10. 2011  -  akcia primátora a poslancov mestského zastupiteľstva  v priestoroch hotela Dukla  -   
                           kultúrny   program žiaci z tried y  p. uč. Novotného 
 
November: 
16. 11. 2011  -  50. Výročie založenia školy v Terni   -  vystúpili žiaci z triedy p. uč. Novotného 
28. 11. 2011  -   Kaufland – záver roka – žiaci z triedy p. uč. Novotného 
 
December: 
  6. 12. 2011  -   dom soc. Služieb na Veselej ul.  – vianočné vystúpenie – žiaci z triedy p. uč. Novotného 
  9. 12. 2011  -   vystúpenie na akcii „Deň remesiel“ v Strednej odbornej škole technickej  –  
                            žiaci z triedy p. uč. Novotného 
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13. 12. 2011  -   vianočné vystúpenie na pešej zóne  - žiaci z triedy p. uč. Novotného 
15. 12. 2011  -   vianočné vystúpenie na  ZŠ Mukačevská  -  žiaci z triedy p. uč. Lacovej  
15. 12. 2011  -   vianočné vystúpenie v Dome kultúry pre Úrad práce – žiaci z triedy p. uč. Lacovej 
16. 12. 2011  -   benefičný vianočný koncert na ZŠ Sibírska – žiaci z triedy p. uč. Novotného 
22. 12. 2011  -   Vianočný verejný koncert ZUŠ M. Moyzesa v PKO Čierny orol – vystúpili žiaci p. uč. Lacovej   
                            a Novotného 
  
Február: 
21. 2. 2012  -   Fašiangové vystúpenia na pešej zóne  -  žiaci z triedy p .uč. Novotného 
    
Marec: 
  8. 3. 2012  -   vystúpenie pri príležitosti MDŽ  v Dome dôchodcov na Veselej ul. -  žiaci z triedy  
                          p .uč. Novotného 
11. 3. 2012  -   okresná súťaž vo folklórnom speve  -  Dajana Novotná  1. miesto  z triedy p. uč. Novotného 
Žiaci z triedy p. uč. Lacovej sa v marci zúčastnili akcie na Hotelovej akadémii pri príležitosti záverečných 
skúšok.  Ukážka z programu bola odvysielaná v hlavnom spravodajstve STV. 
 
Apríl: 
19. 4. 2012  -   koncert FS Šariš v sále kina Scala – žiaci z triedy p. uč. Novotného 
                           korepetície p. uč. Garbera 
26. 4. 2012  -   verejný koncert Tancujeme, spievame a hráme  v Malej sále DJZ Prešov – žiaci z triedy 
                          p. uč. Lacovej 
Žiaci z triedy p. uč. Lacovej vystúpili na „Veľkonočných trhoch“  v Dome sociálnych služieb na 
Volgogradskej ul. na sídl. III. 
 
Máj: 
  5. 5. 2012  -  Krajská súťaž hudobného folklóru v Raslaviciach  -  Dajana Novotná zlaté pásmo  -  z triedy 
                         p. uč. Novotného 
10. 5. 2012  -  vystúpenie v PKO Čierna orol pri príležitosti Dňa matiek  - žiaci z triedy p. uč. Novotného 
11. 5. 2012  -  okresná súťaž v speve folklóru Slávik Slovenska -  Dajana Novotná  1. miesto z triedy  
                         p. uč. Novotného 
11. 5. 2012  -  účinkovanie v Dome dôchodcov na Veselej ul. – žiaci z triedy p. uč. Novotného 
25. 5. 2012  -  vystúpenie na Autosalóne v Mestskej hale  -  žiaci z triedy p. uč. Novotného 
 
Jún: 
  4. 6. 2012  -   vystúpenia na Koncerte vďaky v rámci Európskeho roku seniorov v kine Scala  - 
                          žiaci z triedy  p. uč. Novotného 
  7. 6. 2012  -   účinkovanie na pešej zóne pri príležitosti Trojičného jarmoku  -  žiaci z triedy  
                          p. uč. Novotného 
  8. 6. 2012  -   krajská súťaž  vo folklórnom speve v PKO Čierny orol   -  Dajana Novotná  1. miesto  -  
                          z triedy  p. uč. Novotného 
  9. 6. 2012  -   okresná súťaž Spevy môjho rodu   -  žiaci z triedy  p. uč. Novotného 
16. 6. 2012  -   Folklórne slávnosti Kapušany  -  žiaci z triedy p. uč. Novotného 
21. 6. 2012  -   Záverečný verejný koncert v PKO Čierny orol – žiaci z triedy p. uč. Lacovej 
27.  -  28. 6. 2012  -  celoslovenská súťaž  Slávik Slovenska  v Rybníku  -  žiačka p. uč. Novotného 
 
Všetky vystúpenia z triedy p. uč. Novotného  - hud. sprievod p. uč. Garbera 
 
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR: 
 
Október: 
6. 10. 2011  -  Deň otvorených dverí  - dom dôchodcov   
14. – 15.. 10. 2011  -  „Vansovej Lomnička“   
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November: 
16. 11. 2011 -   Košice – krajská súťaž „Ponitrie Valentína Beniaka“  - žiačky A. Rakovská  a M. Piesyková  
                           1. miesto, postup do Chinorian 
20. 11. 2011  -  klub „Bizarre“  -  vystúpenie žiakov 2. stupňa  - divadlo MAM s hrou Protokol 
 
December: 
 2. – 3. 12. 2011  -   celoslovenská súťaž v umeleckom prednese „Ponitrie Valentína Beniaka“   
                                   M. Piesyková  - 3. Miesto 
10. 12. 2011 -  celosl.  súťaž v literárnej tvorbe „ Gorazdov  literárny Prešov“ – interpretácia víťazných diel 
20. 12. 2011 -   vystúpenie div. Súboru MAM s hrou  „Spevy o ľudských právach“ v ŠOS Prešov  
 
Marec: 
12. 3. 2012  -  okresná súťaž divadelných súborov  -  ZARAMBARIMBURÁCI  -  predstavenie „Štuchni ma“   
26.  -  27. 3. 2012  -  okresná súťaž Hviezdoslavov Kubín  -  Mária Timková  próza,   
                                     Lucia Demjanová  -  1. miesto  poézia, Karolína   
 
Apríl: 
13. 4. 2012  -  krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín -  Natália Kuková  -  2. miesto v prednese prózy 
                         Lucia Demjanová  -  diplom za výborný prednes poézie 
16. 4. 2012  -  okresná súťaž Hviezdoslavov Kubín  -  Anna Rakovská, Anna Dušenková  -  1. miesto  próza, 
                         Dávid Novotný, Zuzana Rusňáková  -  2. miesto  próza,, Anna Koltášová  -  3. miesto próza 
                         Divadlo MAM  -  1. miesto  -  predstavenie Eurosong 
                         Miriam Sabová, Samo Chovanec  -  1. miesto poézia, 
                         Dana Jaceková, Radka Balážová  -   2. miesto  poézia,  Anna Rakovská  -  3. miesto poézia  
19. 4. 2012  -  krajská súťaž Rozprávkový Stropkov  -  inscenácia „ Štuchni ma“  -  1. miesto, postup na  
                          celoslovenskú súťaž  
26. 4. 2012  -  verejný koncert Tancujeme, spievame a hráme  v Malej sále DJZ Prešov 
27. 4. 2012  -  krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín  -  Svidník 
                          Divadlo MAM  -  1. miesto  -  predstavenie Eurosong 
                          Anna Rakovská  - 1. miesto, postup na celoslovenské kolo próza 
                          Anna Dušenková  -  2. miesto  próza 
                          Samo Chovanec  -  1. miesto, postup do celoslovenského kola, poézia 
                          Miriama Sabová  -  3. miesto   poézia 
 
Máj: 
10. 5. 2012  -   vystúpenie v PKO Čierna orol pri príležitosti Dňa matiek  
31. 5.  -  2.6. 2012  -  Celoštátna súťaž „Zlatá priadka“ v Šali -  ZARAMBARIMBURÁCI predstavenie „Štuchni  
                                      ma“ 2. miesto  (autrorka hry Michaela Zakuťanská, réžia p. uč. M. Kuderjavá) 
 
 
Jún: 
21.  -  23. 6. 2012  -   celoslovenská súťaž Hviezdoslavov Kubín Anna Rakovská  -  čestné uznanie za  
                                     prednes  prózy Divadlo poézie MAM  -  Eurosong  -  diplom za účasť 
28. 6. 2012  -   Otvorený festival  -  divadlo DAD Prešov, vystúpili recitátori a súbory MAM a  
                           ZARAMBARIMBURÁCI 
Žiaci LDO spoluúčinkujú na školských interných aj verejných koncertoch ako moderátori. 
Všetci žiaci LDO pracujú pod vedením p. uč. Kuderjavej 
 
VÝTVARNÝ ODBOR: 
 
V priestoroch školy na Štefánikovej ul. je stála výstava žiackych prác. 
V priestoroch zariadenia pre seniorov „Náruč“ je vyhradený priestor na výstavu prác. 
Linoryty vyhotovené žiakmi  6. a 7. ročníka boli použité na plagát, pozvánku a program vianočného 
koncertu  a na vianočný pozdrav. 
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 Podieľali sa na zhotovovaní scény na vianočný koncert v PKO Čierny orol 
V mesiaci január 2012 sa zúčastnili výstavy z tvorby prešovského ak. sochára D. Pončáka v Šarišskej 
galérii.. 
Zhotovenie dekorácie na verejný koncert Tancujeme, spievame a hráme  v Malej sále DJZ Prešov  
(26. 4. 2012) 
Účasť žiakov na súťažiach 
 
Žiaci výtvarného oddelenia pracujú pod vedením p. uč. M. Hrabovskej                               
 
 

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie  
    a stručná charakteristika   
     Účasť žiakov a pedagógov školy  na  koncertoch a festivaloch organizovaných       
     partnerskými školami v Maďarsku, Poľsku, Česku.    
 
 
9.  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole  
      v školskom roku  

  2011/2012 ––––––––––––––––– 
 

 
10.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
        Škola stále pôsobí v štyroch budovách, ktoré sú od seba pomerne ďaleko.  
        Vybavenie vnútorných priestorov je rozdielne podľa toho, o ktorú budovu sa  
        jedná. V niektorých priestoroch školy sú materiálno-technické podmienky len  
        na priemernej úrovni. Vzhľadom k tomu, že ide o viacročné budovy. 
        V spolupráci so zriaďovateľom je potrebné realizovať rekonštrukčné práce      
        v niektorých objektoch. 
        V tomto školskom roku na detašovanom pracovisku na ZŠ Sibírska ul. boli    
        obrovské problémy s vykurovaním dvoch pavilónov. Túto zlú situáciu je  
        potrebné riešiť systémovo v spolupráci so zriaďovateľom, dodávateľom  
        tepelnej energie a s riaditeľstvom ZŠ.  

 
 
      11.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
             a/   Dotácie na žiakov zo štátneho rozpočtu podľa normatívov 
             b/   Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
                    hmotným zabezpečením školy získava škola od rodičov      
                    formou darovacieho príspevku. 
              c/  Vzdelávacie poukazy sa na ZUŠ v tomto školskom roku nevyužívali. 
              d/  Finančné prostriedky získané od rodičov, zákonných zástupcov žiakov,     
                    právnických, alebo fyzických osôb  –   formou 2%  použité na pokrytie       
                    výdavkov pre folklórny súbor.  
             
                    Správu o finančnom hospodárení školy  prikladáme v prílohe. 
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12.  Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy 
       Ciele , stanovené v koncepčnom zámere rozvoja školy boli v tomto šk. roku: 
       a/-  zlepšovanie pracovných podmienok a materiálno-technického vybavenia  
              školy 
           -  nákup lavíc, stoličiek a ostatného zariadenia do tried 
           -  doplnenie počítačovej techniky a kúpa programu aSc Agenda, zakúpenie  
              novej tlačiarne s kopírkou 
           -  inovácia web stránky školy 
           -  inštalácia nového osvetlenia v kanceláriách 
           -  nákup prehrávačov pre potreby vyučovania hudobnej náuky 
           -  vybavenie budov Volgogradská a Štefánikova novými lekárničkami 
           -  zakúpenie TV a interaktívnej tabule pre potreby HN. 
       b/    zapojenie sa do spolupráce s partnerským školami zo zahraničia,  
               organizovanie spoločných podujatí 
       c/    organizovanie metodických kurzov pre pedagógov s regionálnym     
               charakterom 
       d/    účasť žiakov na súťažiach regionálneho, celoslovenského aj  
               medzinárodného  charakteru, účasť na podujatiach organizovaných školou  
               a mestom Prešov 
         
               Všetky ciele koncepčného rozvoja školy boli zrealizované. 
 

              13.  Analýza výsledkov školy 
             Výsledky výchovno-vyučovacieho procesu dosiahli v školskom roku         
             2011/2012 veľmi dobrú úroveň. Dôkazom toho je, že žiaci všetkých štyroch  
             umeleckých odborov sa zúčastnili s úspechom celého radu vystúpení na  
             rôznych akciách. Ich výkony boli všade veľmi kladne hodnotené. Výborné  
             výsledky dosahovali aj v silnej konkurencii ako jednotlivci, ale aj v rámci  
             umeleckých kolektívov na prehliadkach a rôznych typoch súťaží. Na  
             súťažiach získavali popredné umiestnenia na 1. miestach, v zlatých pásmach  
             a získali titul laureátov súťaží. 
             Niektorí žiaci školy s úspechom absolvovali  prijímacie pohovory na stredné             
             a vysoké školy s umeleckým zameraním. 
             Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu sa skvalitňuje aj tým, že si  
             pedagógovia dopĺňajú vzdelanie ďalším štúdiom.  
 

14.   Spolupráca  s rodičmi 
     Spolupráca s rodičmi na výchovno-vzdelávacom procese je na veľmi dobrej      
     úrovni, čoho dôkazom je návštevnosť na verejných vystúpeniach našich  
     žiakov a triednych aktívoch. Rodičia sa aktívne angažujú pri príprave  
     rôznych školských akcií. S Radou školy a s Rodičovskou radou je aktívna  
     a tvorivá spolupráca. 


