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SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 
A PODMIENKACH  

ZA ŠKOLSKÝ ROK  2012/2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

      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. 

 
 

 
 
 



Predkladá: 
 
Jozef Kakaščík 
Riaditeľ ZUŠ M. Moyzesa 
 
                                                                Prerokované v pedagogickej rade  
                                                                školy  
                                                                dňa  1. júla 2013 
                                                                         
 
 
                                                                 Vyjadrenie rady školy: 
                                                                 Rada školy odporúča   
                                                                 zriaďovateľovi  mestu Prešov schváliť  
                                                                 Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, 
                                                                 jej výsledkoch a podmienkach                                                               
                                                                 za školský rok 2012/2013 

 
 

                                                                 ........................................... 
                                                                 Mgr. 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 2012/2013 
                                                                 za zriaďovateľa   
  
 
                                                                ........................................ 
                                                                 Mgr. Peter Haas 
 
 
                                        Vypracovali:   Jozef Kakaščík,  riaditeľ ZUŠ M.Moyzesa 
                                                                  Valéria Hricovová, zástupkyňa riaditeľa  
 
 



 
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.2012/2013 – 
                                                      zasadnutie sa uskutočnilo štyrikrát  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zusmmoyzesa@mail.t-com.sk


 

 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. 2012/2013 bolo 12 rokovaní. 
                                                  Zápisnice sú u riaditeľa školy. 
 
Predmetové komisie – vedúci PK: 
 
                                     Hudobný odbor 
                                     Klavírne odd.                                   Danica Verčimáková  
                                     Sláčikové odd.                                 Dagmar Čurová 
                                     Gitarové odd., cimbal                    Jana Hricenková 
                                     Dychové odd. , bicie                       Lukáš  Mariňák,  DiS.Art.                                    
                                     Akordeónové odd., keyboard       Mgr. Andrea Demjanová 
                                     Spevácke odd., výtv.odb.              Mgr. Lenka Michaliková 
                                     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. 
 

 

 

 

 



 

2. Údaje o počte žiakov   
 

   

 HO TO LDO VO SPOLU 

15.9. 
2012 

31.8. 
2013 

15.9. 
2012 

31.8. 
2013 

15.9. 
2012 

31.8. 
2013 

15.9. 
2012 

31.8. 
2013 

15.9 
2012 

31.8. 
2013 

Prípr.št. 41 44 11 14 0 0 15 15 67 73 

Zákl.št. 
I.stupeň 

400 391 96 104 22 20 41 42 559 557 

Zákl.št. 
II.stupeň 

60 60 15 15 13 13 4 2 92 90 

Skrátená 
forma 

31 24 -- -- -- -- -- -- 31 24 

ŠPD 47 46 4 4 -- -- 1 1 52 51 

Spolu 579 565 126 137 35 33 61 60 801 795 

 
V šk. r.  2012/2013 bolo 71 absolventov 
Primárnu časť základného štúdia absolvovalo 72 žiakov. 
 
 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
 
 

Odbory 
Prospeli s 

vyznamenaním 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

HO 475 38 0 8 

TO 121 0 0 2 

LDO 33 0 0 0 

VO 45 0 0 0 

Spolu 674 38 0 10 

 
 



 
Údaje o počte žiakov prijatých na ďalšie štúdium: 
Žiačka Adela Kopilcová z výtvarného odboru bola prijatá na strednú umeleckú 
školu na Vodárenskej ul. v Prešove. 
 

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 2/ 
     Nepedagogickí pracovníci    počet     6    
     Spolu 49 zamestnancov 
 
 
6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 
      Traja zamestnanci si dopĺňajú vzdelanie na Konzervatóriu 
 
 
 
 7.  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti, súťaže, vystúpenia a koncerty      
       žiakov a učiteľov školy: 
 
 
 
HUDOBNÝ ODBOR:  
 
September: 
  3. 9. 2012 -   akcia „ S úsmevom do školy“ na pešej zóne  -  organizoval  MsÚ  Prešov 
                         žiaci z tried p. uč. Geciovej, Demjanovej                          
27. 9. 2012  -  EUROTOPÁNKA  na pešej zóne  -  žiaci p. uč. Demjanovej, Hricenkovej 
 
 



 
Október:   
11. 10. 2012  -  vystúpenie v dome sociálnych služieb  na Veselej ul.  žiaci z tried p. uč. Beriši,   
                            Geciovej,  Michalikovej 
                            klav. sprievod p. uč. E. Fuchsová 
 
19. – 20. 10. 2012 -  Nyíregyháza  -  medzinárodný koncert partnerských škôl Višegradskej štvorky.  
                                     Vystúpili   žiaci p. uč. Michalikovej a Pulščákovej.  Korepetície p. uč. Michaliková  
                                     a Pulščáková 
                                     p. uč. Gáborová sa zúčastnila tejto akcie ako tlmočníčka 
24. 10. 2012  -  interný školský koncert – žiaci z tried p. uč. Juskaničovej, Kuchárovej, Frištyka,  
                           Pertráša,  Ganzerovej, Ljubimovej, Varcholovej, Verčimákovej, Čurovej, Demjanovej  
                           korepetície p. uč. Garberová, Ganzerová, Juskaničová  
 
November: 
14. 11. 2012 -  interný školský koncert  -  žiaci z tried p. uč. Garberovej, Frištyka, Kaščákovej,  
                           Demjanovej, Gáborovej, Pulščákovej, Verčimákovej, Kuchárovej, Zgolovej,       
                           Mamrillovej, Horkela, Beriši, Geciovej,  Michalikovej, Juskaničovej 
                           korepetície p. uč. Juskaničová, Garberová, Verčimáková, Fuchsová 
19. 11. 2012  -  Cimbalový koncert žiakov z triedy p. uč. Hricenkovej  
22. 11. 2012  -  oceňovanie žiakov CVČ Talenty 2012 v PKO. Ocenení žiaci Martina Kollárová a Klaudia  
                           Hanková z triedy p. uč. Verčimákovej, Zuzana Adamkovičová a Júlia Dúbravská z triedy  
                           p. uč. Ganzerovej, Lucia Demjanová a Pavol Guman z triedy p. uč. Varcholovvej.  
                           Kolektív DO Baštovanka pod vedením p. riad. J. Kakaščíka. 
                           Ocenení vystúpili na slávnostnom koncerte v PKO 
29. 11. 2012  -  otvorenie výstavy v Krajskom múzeu v Prešove  -  účinkovali žiaci z triedy  
                           p. uč. Varcholovej 
30. 11. -  2. 12. 2012  -  celoslovenská súťažná prehliadka ZUŠ v hre na cimbale v Bratislave. Žiaci Lea  
                                          Jeníková,  Peter Palovič, Július Bandy a Katarína Tinková z triedy p. uč.  
                                          Hricenkovej sa umiestnili  v striebornom pásme 
 
December: 
 9. 12. 2012  -   verejný Vianočný koncert v PKO-Čierny orol  - vystúpili žiaci z tried p. uč.  
                           Fuchsovej,Varcholovej, Petráša, Hricenkovej, Demjanovej, Frištyka, Verčimákovej,  
                           Tkáča, Čurovej, Michalikovej, Beriši,  Geciovej, Horkela, Zgolovej  
                           detský zbor Zvonček pod vedením p. uč. J. Ljubimovej,  
                           spev. zbor Vocalis pod vedením p. uč.  L. MIchalikovej,  
                           malý sláčikový orchester pod vedením p. uč. M. Kuchárovej,  
                           sláčikový orch. Arco pod vedením p. uč. S.Beriši, 
                           dychový orchester Baštovanka pod vedením p. riad. J. Kakaščíka 
                           korepetície p. uč. Garberová, Ganzerová, Verčimáková, Fuchsová, Juskaničová 
13. 12. 2012  -  kultúrny program pre MsÚ Prešov v PKO  -  žiačka z triedy p. uč. Michalikovej 
                           korepetície p. uč. Fuchsová 
13. 12. 2012  -  interný koncert žiakov triedy p. uč. Kaščákovej 
14. 12. 2012  -  vystúpenie žiakov na plenárnej schôdzi rodičov v koncertnej sále ZUŠ  -  žiaci z tried p.  
                           uč. Beriši, Hricenkovej, Michalikovej, Novotného 
                           korepetície p. uč. Verčimáková, Hricenková, Juskaničová, Garbera 
18. 12. 2012  -  vianočný koncert žiakov z triedy p. uč. Horkela v priestoroch posádkového klubu na       
                           Sídlisku III. 
                           korepetície p. uč. Garberová 
18. 12. 2012  -  Vianočný interný koncert žiakov -  vystúpili žiaci z tried p. uč. Dzurovej, Juskaničovej,  
                            Zgolovej,  Fuchsovej, Demjanovej, Mamrillovej, Kuchárovej, Garberovej, Michalikovej,   
                            Mátyásovej, Frištyka, Hrabovskej, Geciovej, Kaščákovej, Gáborovej, Tkáča, Petráša 
                            korepetície p. uč.  Verčimáková, Garberová,Fuchsová,Juskaničová   
21. 12. 2012 -   interný koncert žiakov z triedy p. uč Selčana 



Január: 
30. 1. 2013  -   vystúpenie ne prešovskom letisku – žiak z triedy p. uč. Geciovej 
31. 1. 2013  -   interný koncert žiakov z tried p. uč. Pulščákovej  a  Mariňáka                              
 
Február: 
13. 2. 2013  -  interný školský koncert   - žiaci z tried p. uč. Kovaliča, Demjanovej, Čurovej, Geciovej,  
                         Mamrillovej,  Mariňáka, Beriši, Horkela, Baka,  Pulščákovej 
                          korepetície p. uč. Selčan, Juskaničová, Pulščáková, Verčimáková, Garberová 
14. 2. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy  p. uč. Kuchárovej  
14. 2. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Čurovej 
15. 2. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Juskaničovej                    
15. 2. 2013  -   druhý ročník súťažnej prehliadky v sólovej hre na dychové nástroje 
                          „ Zahrajme si pre radosť“.                               
                          Zúčastnilo sa desať žiakov z tried p. uč. Horkela, Kovaliča, Petráša, Mátyásovej. Ľudmila                       
                          Džubáková  z triedy p. uč. Petráša  získala zlaté pásmo. Ostatní sa umiestnili     
                          v striebornom a bronzovom  pásme.  
28. 2. 2013  -  interný koncert žiakov z tried p. uč. Ganzerovej a Varcholovej 
 
Marec: 
  7. 3. 2013  -   interný koncert žiakov z triedy p. uč. Hricenkovej 
  8. 3. 2013  -   interný koncert žiakov z triedy p. uč. Verčimákovej 
12. 3. 2013  -   interný koncert žiakov z tried p. uč. Semanovej  a Garberovej  
14. 3. 2013  -   Jarný verejný koncert v PKO-Čierny orol  -  vystúpili žiaci z tried  p. uč. Verčimákovej,  
                          Geciovej,   Petráša, Bilaničovej,  Čurovej, Zgolovej, Kuchárovej, Mamrillovej,  
                          Hricenkovej, Horkela, Beriši,    Ljubimovej  
                          akordeónový súbor pod vedením A.Demjanovej, spevácky zbor Zvonček pod vedením  
                          J. Ljubimovej,   malý sláčikový orchester pod vedením p. uč. M. Kuchárovej 
                          korepetície  -  p. uč. Ganzerová, Verčimáková, Juskaničová,  Garberová 
19. 3. 2013  -   interný koncert žiakov z triedy p. uč. Demjanovej 
20. 3. 2013  -   2. Jarný verejný koncert  v koncertnej sále na Baštovej ul.  – vystúpili žiaci z tried p. uč.  
                          Juskaničovej, Pulščákovej, Verčimákovej, Hricenkovej, Horkela, Geciovej, Hrabovskej,  
                          Michalikovej, Kovaliča, Mamrillovej, Zgolovej 
                          korepetície  -  p. uč. Garberová, Fuchsová, Juskaničová, Verčimáková 
26. 3. 2013  -   6. celoštátna prehliadka ZUŠ v hre na keyboarde  Považská Bystrica  - žiak Ivo Dovičák  
                          z triedy  p. uč.  Pulščákovej – bronzové pásmo 
 
Apríl: 
10. 4. 2013  -  regionálna súťaž v štvorručnej hre v Košiciach Martina Kollárová a Klaudia Hanková  -  
                          laureáti  2.kategórie a celej súťaže  z triedy p. uč. Verčimákovej 
10. 4. 2013  -  interný školský koncert – žiaci z tried p. uč. Ljubimovej, Dzurovej, Frištyka, Demjanovej,  
                          Pulščákovej, Kuchárovej, Mamrillovej,  Bilaničovej,  Mariňáka, Garberovej, Čurovej,    
                          Juskaničovej, Hrabovskej, Michalikovej, Hricovovej 
                          korepetície  -  p. uč. Garberová, Pulščáková, Juskaničová, Dzurová, Hrabovská,Fuchsová 
11. 4. 2031  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Geciovej 
12. 4. 2013  -  celoslovenský Akordeónový  festival  Giraltovce  -  Tomáš Vavrek -  zlaté pásmo, Jakub  
                          Lipiner  -   strieborné pásmo z triedy p. uč. Demjanovej, Michal Sendža  -  strieborné  
                          pásmo z triedy  p. uč. Geciovej 
12. 4. 2013  -   spev. súťaž  francúzskej piesne v Košiciach  -  žiačka Simona Adamkovičová z triedy 
                          p. uč. Ljubimovej. Korepetície p. uč. Garberová 
15. 4. 2013  -   interný koncert žiakov z triedy p. uč. Zgolovej 
17. 4. 2013  -   2. ročník speváckej súťaže Moyzesov slávik   -  zúčastnili sa žiaci p. uč. Ljubimovej,  
                          Michalikovej, Pulščákovej.  Marek Kušnír zlaté pásmo, laureát  - z triedy p. Ljubimovej.   
                          Ostatní žiaci sa umiestnili  v striebornom a bronzovom pásme. 
18. 4. 2013  -   krajská súťažná prehliadka zborov Mládež spieva 2013 vo Vranove nad Topľou –  
                          spevácky zbor  VOCALIS – zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátnu súťaž  



19. 4. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Selčana 
22. 4. 2013  -  interný školský koncert  - žiaci z tried p. uč. Dzurovej, Kuchárovej, Verčimákovej,  
                          Frištyka, Geciovej,  Tkáča, Hricenkovej, Kovaliča, Demjanovej,  Ganzerovej, Hricovovej,  
                          Baka, Beriši, Zgolovej 
                          korepetície  -   p. uč. Garberová, Selčan, Fuchsová, Verčimáková 
24. 4. 2013  -   celoslovenská súťaž v hre na  klavíri „Schneiderova Trnava“  -  Martina Kollárová zlaté  
                          pásmo  a laureát 2. kategórie  z triedy p. uč. Verčimákovej 
24. 4. 2013  -   interný koncert žiakov z triedy p. uč. Mamrillovej 
25. 4. 2013  -   celoslovenská súťaž v hre na husliach „Schneiderova Trnava“ -  Róbert Petik  zlaté  
                          pásmo a laureát  1.  kategórie  z triedy p. uč. Kuchárovej   
 
Máj: 
  3. 5. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Kovaliča 
  7. 5. 2013  -  5. ročník  Východoslovenskej  súťažnej prehliadky v hre na keyboard  - zúčastnili sa 4  
                         žiaci p. uč.  Pulščákovej.  Barbora Lukáčová  -  zlaté pásmo, ostatní žiaci v striebornom  
                         a bronzovom pásme 
10. 5. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Kaščákovej 
13. 5. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Ljubimovej 
16. 5. 2013  -  verejný záverečný koncert v PKO-Čierny orol  -  vystúpili žiaci z tried p. uč.  
                         Verčimákovej, Demjanovej, Pulščákovej,  Mamrillovej, Bilaničovej, Geciovej, Horkela,  
                         Hrabovskel, Ljubimovej,   Mátyásovej, Semanovej, Beriši, Zgolovej,  Ganzerovej  
                         spevácky zbor VOCALIS pod vedením p. uč. L. Michalikovej, veľký sláčikový orchester   
                         ARCO pod vedením p. uč. S. Beriši 
                         korepetície  -  p. uč.  Verčimáková, Garberová, Fuchsová, sólo saxofón p. uč. Tkáč 
22. 5. 2013  -  2. záverečný verejný koncert v koncertnej sále na Baštovej ul.  – vystúpili žiaci z tried  
                         p. uč. Verčimákovej, Geciovej, Frištyka, Fuchsovej, Michalikovej, Mamrillovej,   
                         Juskaničovej, Zgolovej 
23. 5. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Tkáča a Dzurovej 
24. 5. 2013  -  krajské kolo speváckej súťaže Slávici z lavice - Petra Magdová  1. miesto z triedy  
                          p. uč.. Michalikovej 
28. 5. 2013  -  interný koncert žiakov z tried p. uč. Bilaničovej, Konečnej  a  Hrabovskej 
29. 5. 2013  -  interný školský koncert  - žiaci z tried p. uč. Hricovovej, Hrabovskej, Čurovej, Gáborovej,  
                         Juskaničovej, BIlaničovej, Verčimákovej, Beriši, Garberovej, Ganzerovej,  Horkela,  
                         Pulščákovej,   Mariňáka 
                         korepetície  -  p. uč. Verčimáková, Pulščáková 
30. 5. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Michalikovej 
31. 5. 2013  -  súťaž orchestrov Gelnický kľúč  -   veľký sláčikový orchester ARCO pod vedením p. uč. S.  
                          Beriši  -   zlaté pásmo 
31. 5. 2013  -  vystúpenie žiakov na koncerte k výročiu školy v PKO-Čierny orol  dopoludnia aj večer  -   
                         žiaci z triedy p. uč. Baka   
 
Jún: 
  4. 6. 2013  -  koncert žiakov  v HB DJZ „Lietam v tom tiež, lietam v tom rád“  -  vystúpili žiaci z triedy  
                         p. uč. Michalikovej a zbor VOCALIS pod vedením p. uč. MIchalikovej,  
                         korepetície p. uč. Fuchsová 
  5. 6. 2013  -  vystúpenie pre Mestský úrad  Prešov  -  ocenenie významných osobností mesta  -  žiaci                     
                         z triedy p. uč. Zgolovej a Michalikovej 
  5. 6. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Mátyásovej 
  5. 6. 2013  -  interný koncert žiakov z tried p. uč. Ďurišovej, Gáborovej 
10. 6. 2013  -  koncert veľkého sláčikového orchestra ARCO na pešej zóne „ARCO na schodoch“  
                         pod vedením p. uč. S. Beriši 
10. 6. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Hricenkovvej 
12. 6. 2013  -  interný absolventský koncert v koncertnej sále na Baštovej ul.  -   žiaci z tried  p. uč.  
                         Mamrillovej, Michalikovej, Hrabovskej, Tkáča, Dzurovej, Selčana, Čurovej, Garberovej 
                         korepetície  -  p. uč. Fuchsová, Dzurová, Verčimáková  



14. 6. 2013  -  15. 6. 2013  -   celoštátna súťaž speváckych zborov „Mládež spieva“ v Prievidzi  -   
                         spevácky zbor  VOCALIS pod vedením p. uč. Michalikovej  strieborné pásmo.                 
                         korepetície p. uč. Fuchsová. 
16. 6. 2013  -  verejný Absolventský koncert v PKO-Čierny orol   -   vystúpili žiaci p. uč. Mamrillovej,  
                         Michalikovej,   Bilaničovej, Zgolovej, Hricenkovej, Ljubimovej, Varcholovej,  
                         Verčimákovej, Tkáča, Beriši 
                         korepetície  -  p. uč. Fuchsová, Verčimáková, Garberová,  Ganzerová, Dzurová 
17. 6. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Baka 
18. 6. 2013  -  interný koncert žiakov z tried p. uč. Gliganiča a Fuchsovej 
19. 6. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Hricovovej 
20. 6. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Frištyka 
21. 6. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Beriši 
25. 6. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p. uč. Petráša 
28. 6. 2013  -  interný koncert žiakov z triedy p .uč. Pulščákovej 
 
Dychový orchester Baštovanka absolvoval v druhom polroku 45 vystúpení na rôznych súťažiach, 
festivaloch a kultúrno-spoločenských akciách doma i v zahraničí. 
 
Osem žiakov z veľkého sláčikového orchestra je zapojených do projektu  VIRTUOSO. Zúčastnili sa  
sústredenia v Šachtičkách v dňoch 22. -  26. júna 2013 
Vystúpili na koncertoch:  
29. júna  v Košiciach 
12. júla v Bratislave   
13. júla na festivale Trenčín  -  Pohoda 
 
 
TANEČNÝ ODBOR: 
 
September: 
  3. 9. 2012  -  „Z úsmevom do školy“  - vystúpenie organizované MsÚ Prešov na pešej zóne  -  
                          žiaci z triedy p. uč. Novotného 
27. 9. 2012  -  EUROTOPÁNKA  na pešej zóne  -  žiaci p. uč. Novotného a  Lacovej 
 
Október: 
11. 10. 2012  -  vystúpenie v dome sociálnych služieb na Veselej ul. .  – žiaci z triedy p. uč. Lacovej 
15. 10. 2012  -  Deň úcty k starším v Terni  - vystúpili žiaci z triedy p. uč. Novotného 
29. 10. 2012  -  Figliarska nôta v Snakove  -  rusínsky festival  -  zúčastnili sa žiaci z triedy  
                           p. uč. Novotného 
 
November: 
16. -18. 11. 2012  -  vystúpenie žiakov z triedy p. uč. Novotného na festivale  v Srbsku 
26. 11. 2012 -  ukončenie roka pre  pracovníkov  Kauflandu  v priestoroch Plaza Beach na Solivare  -    
                           žiaci z triedy p. uč. Novotného 
  
December: 
  9. 12. 2012  -   verejný Vianočný koncert v PKO-Čierny orol  -  vystúpili žiaci z triedy p. uč. Lacovej 
13. 12. 2012  -   vianočné vystúpenie na  ZŠ Mukačevská  -  žiaci z triedy p. uč. Lacovej  
 
Február: 
12. 2. 2013  -  Fašiangovanie – vystúpenie na pešej zóne  -  žiaci z triedy p. uč. Novotného 
 
Marec: 
12. 3. 2013  -  Dom dôchodcov Veselá , program pri príležitosti  MDŽ  - vystúpili žiaci  
                         z triedy p. uč. Novotného 
14. 3. 2013  -  Jarný verejný koncert v PKO-Čierny  orol  - vystúpili žiaci z triedy p. uč. Novotného 



17. 3. 2013  -  súťažná prehliadka  detských folklórnych súborov   -   DJZ Prešov , žiaci 
                         z triedy p. uč.  Novotného 
 
Apríl: 
19. 4. 2013  -  Spevy môjho rodu  v Župnom dome v Prešove  -  žiaci z triedy p. uč. Novotného  
                          postúpili do ďalšieho kola 
 
Máj: 
  7. 5. 2013  -  Slávik Slovenska  -  vystúpili žiaci z triedy p. uč. Novotného 
16. 5. 2013  -  Makovická struna  Dom armády Prešov  - žiaci z triedy p. uč. Novotného ,  
                         Dajana Novotná 1. miesto s postupom 
16. 5. 2013  -  vystúpenie ku Dňu matiek na ZŠ Mukačevská  -  žiaci z triedy p. uč. Lacovej 
24, 5, 2013  -  vystúpenie na Autosalóne  v Mestskej hale v Prešove  -  žiaci z triedy p. uč. Novotného 
30. 5. 2013  -  vystúpenie na ZŠ sv. Gorazda na Solivare  -   žiaci  z triedy p. uč. Novotného 
 
Jún: 
  4. 6. 2013  -  koncert žiakov  v HB DJZ „Lietam v tom tiež, lietam v tom rád“   -  vystúpili všetci žiaci  
                         z triedy  p. uč. Lacovej 
  6. 6. 2013  -  vystúpenie na pešej zóne na Prešovských trhoch  -  žiaci z triedy p. uč. Novotného 
22. 6. 2013  -  Festival J. Príhodu v Petrovanoch  -  vystúpili žiaci z triedy p. uč. Novotného 
30. 6. 2013  -  Folklórny festival v Bystrom  -  vystúpili žiaci z triedy p. uč. Novotného 
 
Pri  vystúpeniach žiakov z triedy p. uč. Novotného  ako hudobný sprievod spoluúčinkuje  
p. uč. Garbera 
 
 
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR: 
 
August:  
29. -  30. 8. 2012  -  Scénická žatva v Martine  - vystúpili žiaci LDO 
 
November: 
14. 11. 2012  -   interný školský koncert moderovala Radka Balážová 
21. 11. 2012  -   ŠOS v Prešove  -  „Štuchni ma“  v podaní žiakov LDO 
23.  -  24. 11. 2012  -   celoslovenské kolo „Timravina studnička“ v Lučenci  -   Dávid Novotný  3. 
miesto 
 
December: 
  8. 12. 2012  -  Gorazdov literárny Prešov   -  interpretácia textov Mima Sabová , Radka Balážová 
  9. 12. 2012  -  verejný Vianočný koncert v PKO-Čierny orol  -  moderátorské vstupy Zuzana  
                           Rusiňáková, Dávid Novotný 
10. 12. 2012 -   vystúpenie DDS Zarambarimburáci na Rektoráte PU 
18. 12. 2012 -   Vianočný interný koncert žiakov  -  moderovanie Dávid Novotný 
 
Február: 
13. 2. 2013  -   interný školský  koncert  moderovala Nina Kušnírová 
 
Marec: 
  1. 3. 2013  -  okresná súťaž Vansovej Lomnička   -   Miriama Sabová a Natália Kuková  1. miesto 
  8. 3. 2013  -  spoločenské posedenie  pri príležitosti MDŽ  - Únia  žien Slovenska  v PKO-Čierny orol 
14. 3. 2013  -  Jarný verejný koncert v PKO-Čierny orol  -  moderátorské vstupy Soňa Muľová 
20. 3. 2013  -  okresná súťaž  Divadelná Thália  -  súbor MAM  1. miesto 
20. 3. 2013  -  2. Jarný verejný koncert  v koncertnej sále na Baštovej ul.  – moderovali 
                         Lucia Demjanová  a Karolína Vasilíková 
23. 3. 2013  -  účasť na krajskom kole Vansovej Lomničky – dvaja žiaci 



26. 3. 2013  -  okresné kolo  Hviezdoslavov Kubín  -  K. Vasilíková  1.miesto,  L. Demjanová   2. miesto  
                         s postupom,  K. Csatáryová  2. miesto 
 
Apríl: 
  9. 4. 2013  -  vystúpenie súboru MAM pri príležitosti Dňa učiteľov  -  súkromná škola Mladosť 
10. 4. 2013  -  okresné kolo Hviezdoslavov Kubín  4. a  5. kategória  -  
                         próza:  Anna Dušenková  1. miesto,  Zuzana  Rusiňáková  2. miesto s postupom.  
                         Celkove sa  zúčastnilo šesť žiakov. 
                         poézia:  zúčastnili sa dve žiačky 
10. 4. 2013  -  interný školský koncert moderovala Nina Kušnírová 
12. 4. 2013  -  krajské kolo  Hviezdoslavov  Kubín  v Starej Ľubovni  - zúčastnili sa dvaja žiaci 
25. 4. 2013  -  krajské kolo  Hviezdoslavov  Kubín  vo Svidníku  -  Anna Dušenková  a Samuel Chovanec   
                         1. miesto  s postupom na celoslovenské kolo. Celkove sa zúčastnili štyria žiaci. 
26. 4. 2013  -  krajská súťaž divadiel EXIT v Levoči  -  divadlo MAM 1. miesto  -  postup na  
                         celoslovenskú súťaž  
 
Máj: 
16. 5. 2013  -   verejný záverečný koncert v PKO-Čierny orol   -  moderovala Soňa  Muľová 
 
Jún: 
  4. 6. 2013  -  koncert žiakov  v HB DJZ „Lietam v tom tiež, lietam v tom rád“   
  7. -  8. 6. 2013  - celoslovenská súťaž divadla Tlmačské činohranie  -  súbor MAM 2. miesto 
19. - 20. 6. 2013  -  celoštátne kolo Hviezdoslavov Kubín  v Dolnom Kubíne.  Anna Dušenková                       
                                   a Samuel Chovanec  3. miesto 
26. 6. 2013  -  vystúpenie súboru MAM v DAD Prešov 
 
Všetci žiaci LDO pracujú pod vedením p. uč. M. Kuderjavej 
 
 
VÝTVARNÝ ODBOR:  
25. 9. 2012  -   inštalácia výstavy v dome sociálnych služieb na Veselej ul.  -  p. uč. Hrabovská 
V priestoroch školy na Štefánikovej ul. je stála výstava žiackych prác. 
Žiačky Petra Kaduková a Ema Pavlovská z triedy p. uč. Hrabovskej sú autorkami obrázkov na plagát, 
pozvánku a bulletin verejného Vianočného koncertu a na vianočný pozdrav. 
Žiaci VO pod vedením p. uč. Hrabovskej a Žákovej sa podieľali na zhotovení scény na verejný 
Vianočný koncert  v PKO , ktorý sa konal 9. 12. 2012. 
Žiaci výtvarného odboru sa zúčastnili niekoľkých výtvarných súťaží (napr. Lidice 2013).  
Zhotovili práce pre stálu výstavu v priestoroch domova dôchodcov na Veselej ulici v Prešove. 
Dňa 11. apríla 2013  primátor Prešova JUDr. P. Hagyari  slávnostne otvoril  výstavu prác našich žiakov 
v priestoroch Mestského úradu  -  práce sú podľa potreby doplňované a vymieňané. 
Žiaci výtvarného oddelenia vytvorili výzdobu scény na verejné školské koncerty v PKO-Čierny orol  
a v HB DJZ : 
Záverečný koncert  16. mája  2013 
Koncert  „Lietam v tom tiež, lietam v tom rád“   4. júna 2013 
Absolventský koncert  16. júna 2013 
                                        
Žiaci výtvarného odboru pracujú pod vedením p. uč. M. Hrabovskej a M. Žákovej. 

 
 
 
 
 
 
 



8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie  
    a stručná charakteristika   
    Osem žiakov z veľkého sláčikového orchestra je zapojených do projektu      
    VIRTUOSO. Zúčastnili sa  sústredenia v Šachtičkách v dňoch 22. -  26. 6. 2013 
    Vystúpili na koncertoch:  
    29. júna  v Košiciach 
    12. júla v Bratislave   
    13. júla na festivale Trenčín  -  Pohoda 
    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  
      2012/2013 ––––––––––––––––– 
 

 
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. 
 



 

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. 
           -  zakúpenie nových hudobných nástrojov 
       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         
            2012/2013 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. 
 

 
     15.  Spolupráca s partnerskými školami 
             Naši  žiaci a pedagógovia sa zúčastnili koncertu v rámci V4 v Nyíregyháze  
             v Maďarsku. 
             Dychový orchester Baštovanka účinkoval na koncerte v partnerskej  
             škole vo Vítkove v Českej republike. 
              


