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a) základné identifikačné údaje o škole: 

1. Názov školy: 

Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky 

 

2. Adresa školy: 

Chemikov 956/34, 972 71 Nováky 

www.zus-novaky.sk 

 

3. telefónne číslo: 

046/546 14 85, 546 00 76, 546 00 74 

0918 374 477 

 

4. Elektronická adresa školy: 

zusnovaky@stonline.sk 

zus@zus-novaky.sk 

 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy: 

Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10 

 

6. Vedúci zamestnanec školy: 

Zdenka Duchoňová, DiS.art., riaditeľka 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch: 

Rada školy:  zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

mailto:zusnovaky@stonline.sk
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     Jana Oboňová, DiS.art.  

                             Monika Škrabanová, DiS.art. 

                                 zástupca nepedagogických zamestnancov:               

                                        Soňa Pometlová 

                                 delegovaní poslanci  mestského zastupiteľstva:                  

        Ing. Branislav Adamec 

     Ivan Hvojník   

               zástupcovia rodičov: 

        Mgr. Ing. Rastislav Komáromi 

                 Mgr. Silvia Szeghyová 

  Iné poradné orgány školy : vedúci oddelení a predmetových komisií: 

 

Umelecká rada: 

Zástupkyňa riaditeľky, vedúci PK a oddelení 

 

b) údaje o počte žiakov školy: 

k 15.10.2018 

Hudobný odbor  292 

Výtvarný odbor  93 

Tanečný odbor  32 

Spolu 417 

    

      k 31.8.2019 

Hudobný odbor 266 
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Výtvarný odbor 82 

Tanečný odbor 30 

Spolu 378 

 

Počet žiakov je vždy k 31.8. nižší, nakoľko prijímacie skúšky prebiehajú síce v júni, ale 

žiaci sa prihlasujú ešte do 15.9. ( pokiaľ je možnosť prijatia na konkrétny nástroj alebo 

odbor). 

 

c) údaje o prijatých žiakov do prípravného štúdia: 

hudobný odbor-  prípravné štúdium – 33 

tanečný odbor –  prípravné štúdium – 11 

výtvarný odbor – prípravné štúdium –  2 

 

d) údaje o počte žiakov, prijatých do 1. roč. SŠ – 

Konzervatórium Žilina, gitara – 1 žiak 

SUŠ Trenčín, interiérový dizajn – 1 žiak 

SŠUCH Topoľčany, keramický dizajn – 1 žiak 

SPŠS S. Mikovíniho Banská Štiavnic a, propagačné výtvarníctvo – 1 žiak 

SUŠ Trenčín, fotografický dizajn – 1 žiak 

SŠUCH Topoľčany, fotografický dizajn -  1 žiak 

 

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého 

stupňa vzdelania, zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, 

v ktorých škola     

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov: 
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študijné odbory – hudobný, výtvarný, tanečný 

literárno – dramatický odbor mal pozastavenú činnosť z dôvodu malého počtu 

prihlásených žiakov 

rámcové učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy  – 

schválené MŠVVaŠ SR dňa 09.02.2018 pod číslom 2018/3131:1-10A0 s účinnosťou 

od 1. septembra 2018 

školský vzdelávací program 

 

      g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických   

          zamestnancov školy 

 

 

Pracovný pomer Počet  pedagogických 

zamestnancov 

Počet  nepedagogických 

zamestnancov 

TPP 15 2 

DPP 1 0 

Znížený úväzok 5 1 

 

Na MD evidujeme 2 vyučujúce,  ktoré zastupujú kvalifikovaní pedagógovia 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100% 

 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

  Funkčné vzdelávania FIV2, MPC Žilina – 2 vedúci pedagogickí zamestnanci 

1. atestácia, MPC Žilina – 1 pedagóg 

Adaptačné vzdelávanie – 1 pedagóg 
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  i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

September 18: Big band – vystúpenie v Brezne 

 Hodové slávnosti – program v Nitrici, Big band 

  

Október 18: Farmársky jarmok Trenčín – vystúpenie Big band  

 Mesiac úcty k starším, program v kostole Kostolná Ves 

 Mesiac úcty k starším, DK Nováky 

 Handlovský zlatý mikrofón – účasť na súťaži 

 Moja mama spieva lepšie ako tvoja – vystúpenie v Art Pointe 

v Prievidzi 

 Gitarové kurzy v Prievidzi 

 Vystúpenie kapiel RŠ band a Moja mama... Hygge, Kanianka 

  

November 18: Farebné struny - prehliadka žiakov strunového oddelenia 

 Gitarová súťaž Prievidza 

 Školský výberový koncert 

 Krištáľová váza, spevácka súťaž  

 Jesenná výstava prác žiakov výtvarného odboru v DK  

 Celoslovenská súťaž žiakov plechových dychových nástrojov, 

Trenčín  

 Jesenný koncert žiakov akordeónového a speváckeho odd. 

 Gitarová súťaž Prievidza 

              Vystúpenie kapely Moja mama...4Play, Prievidza 
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December 18: Mikulášske výchovné koncert pre základné a materské školy, DK 

Nováky 

 Stretnutie s Mikulášom - hudobný vstup, DK Nitrianske Sučany 

 Vianočný program, DK Nitrianske Sučany 

 Vianočný koncert v MŠ Nitrianske Sučany 

 Výroba novoročných pozdravov a pozvánok na koncerty - VO 

 Výroba dekoratívnych predmetov k vianočnému koncertu - VO 

 Vianočný koncert v kostole Kamenec pod Vtáčnikom 

 Vianočný koncert v kostole v Novákoch 

 Vystúpenie kapely Moja mama...4Play, Prievidza 

  

Január 19: Školský výberový koncert 

 Metodický deň a gitarové kurzy, Nitra 

 Vystúpenie kapely Moja mama... Hygge, Kanianka 

  

Február 19: Malí muzikanti - koncert žiakov PŠ 

 Ples poľovníkov v DK Nováky – sláčikový súbor, Big band 

 Školský výberový koncert 

             Celoslovenská gitarová súťaž Bojnice 

             Metodický deň a gitarové kurzy v Prievidzi 

            Spoločný gitarový koncert žiakov ZUŠ, Prievidza 

 Zaslanie prác na Medzinárodnú výtvarnú súťaž, Lidice ČR 

 Zaslanie prác na súťaž „Ex Libris Hlohovec“ 
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Marec 19: Nahrávanie vlastnej skladby – RŠ band, Michalovce ( laureát súťaže 

ZEMPLÍN POP 2018 

 Big band – program k MDŽ, Lehota pod Vtáčnikom 

             Stretnutie mladých huslistov pod vedením prof. Muchu, Bojnice 

 Koncert žiakov dychového oddelenia 

 Jarná výstava výtvarných prác v priestoroch školy 

 Školská súťažná prehliadka žiakov strunového oddelenia 

 Triedne koncerty - uč. Gardlíková, Valašek, Valašeková, Vážan, 

Bartolen, Peták, Petáková, Kraková, Špaková, Danišová 

 Vystúpenie kapela Moja mama.., 4Play Prievidza. 

       Zaslanie prác na súťaž „ Návrh obalu žiackej knižky“, Bratislava 

        Borákova Prievidza – Celoslovenská súťaž hry na bicích nástrojov 

       Zaslanie prác na súťaž „ Dúha“, Stará Ľubovňa 

  

Apríl 19: Rodinný koncert 

 Zaslanie prác na súťaž „ Maľovaná ZUŠka 2019“, Banská Bystrica 

 Tanečná súťaž, Zvolen 

 Festival moderného tanca, Prievidza 

 Výroba dekoratívnych predmetov, ocenení k Nováckemu talentu – 

VO 

 Zaslanie prác na súťaž „ Cesta čiary“, Kremnica 

 Zemplín POP – celoslovenská súťaž, RŠ band, Moja mama..., 

Michalovce 

 Festival moderného tanca, Bojnice 

 Krajské kolo súťaže Deň tanca, Trenčín  
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 Kremnické laso – RŠ band, Moja mama... 

 Slávik Slovenska, okresné kolo 

 Zaslanie prác na súťaž „ Výtvarné alternatívy“, Považská Bystrica 

 Triedny koncert – uč. Tunáčková, Škrabanová, Oboňová, Borisová, 

Moravčíková 

 Zaslanie prác na súťaž „ Bohúňova paleta“, Dolný Kubín 

 Školský výberový koncert 

 Verejný absolventský koncert v DK Nováky 

        Výroba diplomov a pochvalných listov k Nováckemu talentu - VO 

  

Máj 19: Novácky talent, 13.ročník prehliadky súborov ZUŠ v DK Nováky 

 Súťaž mladých gitaristov, Štúrovo 

 Tanečná súťaž, Nitra 

 Výstava prác v MDK Nováky ( Prehliadka súborov) 

             Deň matiek - mestské oslavy, DK Nováky 

 Interný absolventský koncert 

 Deň matiek – program, DK Nitrianske Sučany 

 Detvianska zlatá struna - husľová súťaž, Detva 

 Piano v modernom rytme - klavírna súťaž, Bojnice 

 Celoslovenská súťaž žiakov bicích nástrojov- Nové Zámky 

 Chrámový koncert, kostol  Nováky 

 Program Big band – vystúpenie pre Nestlé, Bojnice 

 Výchovný koncert pre MŠ Lehota pod Vtáčnikom 

 Výroba absolventského tabla - VO 
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Jún 19: Absolventská výstava v DK Nováky 

 Mestské oslavy MDD – program, ozvučenie 

 Vyradenie absolventov v MDK Nováky 

 ČSMT Bratislava – Big band 

 Záverečný koncert žiakov, elokované pracovisko Nitrianske Sučany 

 Výstava prác absolventov VO 

 Záverečný koncert žiakov PŠ 

 Výchovný koncert pre deti MŠ Nitr. Sučany – predstavenie flauty ( 

elokované pracovisko Nitrianske Sučany ) 

 VII. Európsky festival umeleckého školstva - program, ZUŠ 

Prievidza 

 Záverečný koncert žiakov  - elokované pracovisko Nitrianske 

Sučany 

 Koncert za Dobré vysvedčenie Kamenec pod Vtáčnikom 

 Koncert ocenených žiakov v DK Nováky 

 Vystúpenie kapely Moja mama..., Zbohom škola/Vitaj leto - 

Kremnica 

  

Júl 19: Vystúpenie kapely Moja mama..., program pre SAD Prievidza 

  

August 19:             Vystúpenie Big band, Kremnica 

             Novácky letný deň, Big band 

 

j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
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k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti, vykonanej štátnou školskou inšpekciou    

     v škole:   

štátna školská inšpekcie nevykonala u nás inšpekčnú činnosť 

 

l) údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy: 

ZUŠ sídli v jednoposchodovej budove, ktorá bola prestavaná z bývalej MŠ. Na prízemí sa 

vyučuje kolektívne vyučovanie – výtvarný a tanečný odbor, sú tu dve učebne hudobnej 

náuky, koncertná sála, 6 tried individuálneho vyučovania, šatňa tanečného odboru, skúšobňa 

pre súbory ZUŠ a miestnosť pre upratovačku. Časť priestoru prenajímame – výdajňa stravy, 

HBP, a.s.  

Po vysťahovaní MC Nováčik sme upravením priestoru získali druhú učebňu kolektívneho 

vyučovania, čo umožňuje vyučovať hudobnú náuku súbežne. Zároveň sa využíva aj ako 

trieda  individuálneho vyučovania. 

Na poschodí je riaditeľňa, trieda zástupkyne, kancelária ekonómky, zborovňa a 9 tried 

individuálneho vyučovania. 

Priestory na individuálne a  kolektívne vyučovanie sú vyhovujúce. Priestorovo 

nevyhovujúca je koncertná sála , ktorá zároveň využívame aj na nácvik Big bandu v ktorom 

je cca 30-35 členov. Pri väčšej návštevnosti koncertov je tento priestor nevyhovujúci aj 

zvukovo. Počas koncertov a nácvikov je vyučovanie na poschodí rušené, nakoľko 

v koncertnej sále nie je zvuková izolácia.  

Jednoznačne výhodou je, že vyučovanie prebieha v jednej budove, čím je umožnená lepšia 

spolupráca medzi jednotlivými odbormi.  

Na základe záujmu detí a OcÚ máme od septembra 2009  elokované triedy v Kamenci pod 

Vtáčnikom, v Nitrici a Nitrianskych Sučanoch s výukou hudobnej náuky, gitary, keyboardu, 

trubky, saxofónu, akordeónu, zobcovej a priečnej flauty. Na elokovaných pracoviskách 

zabezpečuje vyučovací proces 7 pedagógov. Aj žiaci z elokovaných pracovísk chodia do 

súborov a zoskupení do Novák. 

Škola sa snaží každý rok modernizovať materiálno – technické vybavenie v jednotlivých 

odboroch za účelom skvalitnenia a zatraktívnenia vyučovacieho procesu. Škola má 
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vypracovaný projekt na elektroinštaláciu, nakoľko táto je nevyhovujúca. Ďalej plánujeme 

vybavenie tried počítačmi a pripojením na internet, nakoľko vo všetkých odboroch je to 

potrebné. Postupne plánujeme spraviť zvukovú izoláciu v koncertnej sále a skúšobni. 

Požiadavka na realizáciu elektroinštalácie je v dlhodobom pláne zriaďovateľa. 

Používame finančné prostriedky, ktoré poskytuje štát zriaďovateľovi z podielových daní na 

základe počtu žiakov v danom školskom roku. Zriaďovateľ ich poukazuje formou dotácií na 

účet školy. Ďalej využívame finančné prostriedky zo školného, z prenájmu priestorov a z 

rodičovského fondu. Školné vo všetkých odboroch - v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, 

v prípravnom a základnom štúdiu je 6,50€ mesačne, štúdium pre dospelých (zárobkovo 

činní)  12€. Využívame materiálne a finančné prostriedky od sponzorov. 

Od septembra 2019 navrhujeme zriaďovateľovi školy zvýšiť poplatok za žiaka ( školné) , 

ktorý neodovzdá čestné vyhlásenie pre daný školský rok našej škole, na sumu 45,-€ 

mesačne. Na takéhoto žiaka nedostaneme finančné prostriedky zo štátu. 

 

 m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti  školy: 

       viď príloha - vyhodnotenie hospodárenia ZUŠ  

 

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

     roka, vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

1/  Venovať pozornosť talentovaným žiakom, rozvíjať ich nadanie a tvorivosť. 

Žiaci sa zapájali do rôznych súťaží a prehliadok v hudobnom, výtvarnom a tanečnom  

odbore, kde dosiahli výborné výsledky. Organizovali sme aj nesúťažné prehliadky 

jednotlivých oddelení v rámci ZUŠ a interné školské koncerty, aby sa mohli 

prezentovať všetci žiaci školy. 

Vo svojej činnosti úspešne pokračoval a reprezentoval nás Big Band – Bc. Martin 

Peták, DiS.art. a  Mgr. art. Martin Židek. Takéto zoskupenie je unikátne v rámci 

Slovenska. Na škole pracoval školský zbor pod vedením uč. Veroniky Danišovej, 

DiS,art. a zbor PŠ  pod vedením Mgr. Lindy Špakovej. Okrem toho máme 2 pop-
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rockové kapely – RŠ band – uč. Rastislav Šidlo, skupina Moja mama spieva lepšie ako 

tvoja – uč. Ján Vážan, DiS.art. ( neskôr premenovaná na Black Sweet). Na škole 

pracuje husľový a sláčikový súbor – uč. Eva Gardlíková, DiS.art. a Mgr. Gabriela 

Tunáčková, DiS.art., akordeónový súbor – uč. Jana Oboňová, DiS.art. Vo svojej 

činnosti pokračuje ľudový súbor pod vedením uč. Dávida Bartolena, DiS.art. 

Vyučujúci upravujú noty pre potreby jednotlivých zoskupení. 

Do budúcnosti zvažujeme zakúpenie mixážneho pultu na ozvučenie menších 

koncertov a akcií a zaškolenie učiteľov na prácu s ním. Ušetríme finančné prostriedky 

na externého zvukára. 

Rôzne nástrojové zoskupenia pracovali aj na elokovaných pracoviskách a účinkovali 

na rôznych podujatiach obcí, či už to bolo výročie obcí, programy pre ZŠ s MŠ a iné 

kultúrne podujatia 

 

2) Výsledky súťaží: 

Handlovský zlatý mikrofón 

Celoslovenská spevácka súťaž 

Zlaté pásmo 3. miesto v kategórii Cp 

Zlaté pásmo v kategórii Bp 

( uč. Monika Škrabanová, DiS.art.) 

Handlová, 18.október 2018 

 

Krištáľová váza 

1.miesto a Cena divákov 

( uč. Monika Škrabanová, DiS.art.) 

Zemianske Kostoľany, 24.11.2018 

 

VI. ročník regionálnej súťaže v hre na plechových dychových nástrojoch 

2. miesto v II. kategórii 

Čestné uznanie v II. kategórii 

(uč. Mgr. art. Martin Židek) 

Trenčín, 29.11.2018 
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X.ročník Gitarovej súťaže 

1.kategória B: Zlaté pásmo 

1.kategória C: 3. miesto v Zlatom pásme 

2.kategória A: 3.miesto v Zlatom pásme 

(Mgr. Zuzana Boriková DiS. art. ) 

Prievidza, 29.11.2018 

 

Celoslovenská gitarová súťaž 

3.miesto v Zlatom pásme Baby kategórie 

Zlaté pásmo v I. kategóri 

Zlaté pásmo v I. kategórii 

Strieborné pásmo v II. kategórii 

( trieda Mgr. Zuzana Boriková, DiS.art.) 

Bojnice 12.-13.2.2019 

 

Borákova Prievidza 2019 

1.miesto v zlatom pásme 

v kategórii B, hra na malý bubon a biciu súpravu 

 strieborné pásmo 

v kategórii A, hra na malý bubon a biciu súpravu 

( uč. Ján Vážan, DiS.art.) 

Prievidza, 28.3.2019 

 

Zvolenské tanečné pódium 

Lentilky – strieborné pásmo v I. kategórii, choreografia Bábiky 

Little Lerona – strieborné pásmo v II. kategórii, choreografia Krutosť vojny 

Lerona – strieborné pásmo v III. kategórii, choreografia Zbrane ženy 

Duo Leronky – strieborné pásmo v II. kategórii, choreografia The Reason 

( trieda uč. Elena Meleshchenko ) 

Zvolen, 4.apríl 2019 

Festival moderného tanca 

1.miesto a postup do krajského kola súťaže DEŇ TANCA 2019:  
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TS Lentilky, Duo Leronky 

Lerona – 2.miesto 

Little Lerona- 5.miesto 

Prievidza, 5.apríl 2019 

 

47. Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice 

Čestné uznanie 

( Mgr. Lenka Matušíková ) 

 

Zemplín Pop Michalovce 

Zlaté pásmo – víťaz kategórie B1: Moja mama spieva lepšie ako tvoja  

( uč. Ján Vážan, DiS.art.) 

Zlaté pásmo – kategória B2: RŠ band  

( uč. Rastislav  Šidlo) 

Cena za inštrumentálny výkon: 

klavír, bicie, dychová sekcia 

Bronzové pásmo – kategória A2 

Michalovce, 9.apríl 2019 

 

Kremnické laso 2019 

3. miesto v kategórii A2 – sólo spev do 19 rokov 

Najlepší autorský počin 

Moja mama spieva lepšie ako tvoja: 3. miesto v kategórii B1 – hudobné skupiny do 15 

rokov 

RŠ band: 2. miesto v kategórii B2 – hudobné skupiny nad 15 rokov 

Honorované vystúpenie/Zbohom škola, vitaj leto/Kremnica: Moja mama spieva lepšie 

ako tvoja 

Kremnica, 17. apríl 2019 

 

VII. ročník 

Súťaž mladých gitaristov “ Young guitarist competition 2019” 

Hommage to Luigi Legnani 

V I. kategórii  Strieborné pásmo ( 4. miesto) 

https://www.zus-novaky.sk/2019/04/18/kremnicke-laso-2019/
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V II. kategórii  Zlaté pásmo ( 1. miesto) a Cenu Spoločnosti J. K. Mertza. 

V Súťaži družstiev získala ZUŠ v Novákoch 2. miesto 

( Mgr. Zuzana Boriková ) 

Štúrovo, 2. máj 2019 

III.ročník Celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch  

hra na malý bubon, kategória do 13.r. – 3. miesto v zlatom pásme 

„Ukáž, čo vieš“ hra na biciu súpravu – zlaté pásmo 

hra na xylofón – 3. miesto v zlatom pásme 

( trieda uč. Ján Vážan, DiS.art.) 

Nové Zámky, 7. máj 2019 

Novácky talent 

3.miesto Zlaté pásmo v kategorii Ac 

Zlaté pásmo v kategórii Ac 

Strieborné pásmo v Kategórii Ac  

Strieborné pásmo v kategórii Aa 

Strieborné pásmo v kategórii Ab 

Moja mama spieva lepšie ako tvoja – 3.miesto Zlaté pásmo v kategórii Ba 

RŠ band – 3.miesto Zlaté pásmo v kategórii Bb 

Big band – 3.miesto Zlaté pásmo v kategórii Bc 

Nováky, 7.máj 2019 

  

Piano v modernom rytme 

Zlaté pásmo 2. kategória sólo 

Bronzové pásmo 3. kategória sólo 

trieda uč. Soňa Petáková, DiS.art. 

Bojnice, 23.máj 2019 

 

Celoslovenská súťažná prehliadka Svetozára Stračinu 

Zlaté pásmo v 7. kategórii v sólovej hre na husle 

Strieborné pásmo v 1. kategórii v sólovej hre na husle 

trieda uč. Eva Gardlíková, DiS,.art. 

Detva, 24. máj 2019 

https://www.zus-novaky.sk/2019/05/10/iii-rocnik-celoslovenskej-sutaznej-prehliadky-v-hre-na-bicich-nastrojoch/
https://www.zus-novaky.sk/2019/05/24/piano-v-modernom-rytme-3/
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Koncert víťazov detských gitarových súťaží 

Cena Spoločnosti J. K. Mertza Bratislava zo Súťaže mladých gitaristov 

“ Young guitarist competition 2019” Hommage to Luigi Legnani. 

1. Koncert laureátov 20.6.2019 Koncertná sieň Klarisky 

2. Koncert laureátov 21.6. 2019 Nádvorie Zichiho paláca 

 

Aktuálne informujeme o dianí v škole na webovej a facebookovej stránke školy, for-

mou plagátov, mestským rozhlasom. 

 

3/ Spájať žiakov v rámci komorných zoskupení a komornej hry, spolupráca medzi 

odbormi 

 

V komorných zoskupeniach sú žiaci motivovaní k lepším výkonom, učia sa 

zodpovednosti a kolegialite voči svojim spolužiakom i vyučujúcim. Spolupráca 

rôznych odborov rozširuje u žiakov umelecké vnemy a poznatky. Spolupráca pôsobí 

na vnútornú dynamiku, má pre deti i učiteľov silný motivačný náboj. Toto je nosná 

myšlienka školského vzdelávacieho programu. 

 Tu treba vyzdvihnúť aj schopnosť učiteľov kompozície, notového zápisu a úprav 

známych melódií pre rôzne nástrojové obsadenia, nakoľko notový materiál je 

nedostatočný a nevyhovujúci. Pre zlepšenie ich práce škola využíva notačný program 

Sibelius. 

Prostredníctvom komornej a súborovej hry naši žiaci získavajú dôležité 

skúsenosti, sebadôveru a často i psychickú odolnosť, ktorá je dôležitá pre každého 

budúceho umelca. 

Ďalšou príkladnou spoluprácou je aj spolupráca tanečného a výtvarného 

odboru ((kulisy k choreografiám a na súťaže, návrhy a doplnky ku kostýmom). 

Výtvarný odbor spolupracuje aj s hudobným odborom – diplomy na súťaže, 

prehliadky, pochvalné listy pre ocenených žiakov,  plagáty na koncerty, návrh a výroby 

absolventského tabla, výroba dekoratívnych predmetov pre žiakov a učiteľov 

k slávnostnému vyradeniu absolventov, výroba dekoratívnych predmetov 

k Nováckemu talentu, výroba predmetov do tomboly k slávnostnému vyradeniu 

https://www.zus-novaky.sk/2019/06/24/koncert-vitazov-detskych-gitarovych-sutazi/
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absolventov, návrh a výroba dekoratívnych predmetov k Vianočnému koncertu, výroba 

novoročných pozdravov.  

 

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení 

   

Dobré výsledky: 

Pre zviditeľnenie i skvalitnenie chodu školy je nesmierne dôležitá spolupráca 

s ostatnými školami z blízkeho okolia, či už ide o školy základné, umelecké, stredné 

alebo materské. Dlhoročnú tradíciu majú výchovné koncerty, ktoré organizujeme pre 

tieto školy. V tomto prostredí sa tie najmenšie deti často prvýkrát stretávajú so živou 

hudbou, s umeleckou produkciou v tom najjednoduchšom prevedení. Pri týchto akciách 

sa nám úspešne darí pretvoriť pasívne detské publikum na aktívneho účastníka hudobnej 

produkcie. Pri predstaveniach prejavujú neobyčajnú radosť, spontánnosť a v niektorých 

prípadoch i očividný talent.  

V mnohých deťoch to zanecháva hlboký dojem, dôkazom čoho je to, že viaceré z nich 

sa veľmi rýchlo stanú našimi žiakmi. 

 

  Tradíciou v Novákoch  sa stal Vianočný koncert v kostole sv. Mikuláša. 

Krásne koledy a vianočné melódie v rôznych komorných zoskupeniach spojené 

s hovoreným slovom navodzujú pred najkrajšími sviatkami v roku tú správnu atmosféru 

a  pocit pokoja a šťastia. Práve preto patrí tento koncert jedným z najnavštevovanejších. 

V predvianočnom období sme koncert odohrali aj v kostole v Kamenci pod Vtáčnikom. 

 

  Ďalšou tradíciou sa stal Rodinný koncert, kde sa prezentujú bývalí žiaci – 

terajší rodičia žiakov s rodinnými príslušníkmi. Je to pekný príklad „muzicírovania“ 

celých rodín a pre nás aj odmenou, že bývalí žiaci dovedú dieťa do našej školy, to 

znamená že sa do nej radi vracajú. Po skončení koncertu pri malom občerstvení 

prebieha srdečná diskusia a rodičia sa vracajú spomienkami do školských čias 

strávených na našej škole a spomínajú na zážitky a príhody počas štúdia.  
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  V máji sme v DK Nováky usporiadali Novácky talent – 13. ročník 

celoslovenskej súťaže pre žiakov ZUŠ. Do kategórie A sa prihlásilo 65 spevákov, do 

kategórie B 18 hudobných skupín a orchestrov ( big band ). Spolu sa predstavilo takmer 

300 účinkujúcich nielen zo Slovenska ale aj z Čiech.  

Hodnotila kapela KING SHAOLIN: Michal Neffe – gitara ( predseda poroty), Dominik 

Štofko – spev, Norbert Neuschl – basgitara, Michal Skacel – bicie.  

Pre porotu to bolo určite náročné, napriek tomu po vyhodnotení súťaže ešte odohrali  

výborný koncert. Poďakovanie patrí aj zvukárom BG acoustics Viktor Boronkay a 

sponzorom: Hudobniny ePlay Igor Rybnikár, Nestlé Prievidza, PPC, a.s. 

 

   Nakoľko naša škola patrí medzi školy s najväčšou spádovou oblasťou, sme 

priam predurčení na úzku spoluprácu aj s okolitými obecnými úradmi a inštitúciami 

na pôde týchto obcí. Na ich požiadanie sa zapájame do kultúrnych a spoločenských 

podujatí, ktoré si organizujú pri rôznych príležitostiach. Tu majú možnosť predviesť 

svoje umenie aj deti, ktoré z týchto obcí pochádzajú. 

  Základná umelecká škola sa takýmito kultúrnymi aktivitami zviditeľňuje tým 

najlepším spôsobom a získava si trvalú priazeň verejnosti. Dokonca sa niekedy podarí 

v rámci spoločensko-kultúrnych udalostí získať pre školu menšie sponzorské  

príspevky, či už v podobe materiálnej alebo finančnej. Spolupráca s okolitými 

organizáciami predstavuje pre nás neodmysliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu, bez ktorej si existenciu základnej umeleckej školy nevieme ani predstaviť. 

Veľmi milou a u žiakov i rodičov obľúbenou tradíciou je Vyradenie 

absolventov, ktoré organizujeme po záverečných absolventských skúškach vo veľkej 

sále Domu kultúry v Novákoch. Slávnostný nástup, kvety, hudba – to všetko umocňuje 

atmosféru tohto podujatia, ktoré pripomína stužkovú slávnosť. Hostia, učitelia aj žiaci 

sú dekorovaní pamätnými medailami, ktoré vytvárajú žiaci VO. Výtvarníci prispievajú 

svojimi prácami aj do tomboly. Absolventi, ktorí reprezentovali školu v rôznych 

súťažiach sú odmenení vecnými cenami (na Koncerte ocenených žiakov), ktoré 

zakupuje RZ. Pochvalné listy pre ocenených žiakov sú prácou žiakov VO. Absolventi 

výtvarného odboru prezentujú svoje práce na výstave vo vestibule DK.  

V školskom roku 2018/19 absolvovalo v hudobnom odbore  v I. stupni 17 žiakov, v II. 

stupni 7 žiakov, v ŠPD 3 žiaci. Vo výtvarnom odbore 11 žiakov v I. stupni a 1 žiak v II. 
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stupni . V tanečnom odbore sme mali 1 absolventku v II. stupni. Ocenených bolo 13   

žiakov hudobného, 5 žiaci výtvarného odboru a 1 žiačka tanečného odboru. 

  Na konci školského roka pripravujeme v DK Nováky Koncert ocenených 

žiakov. Žiaci boli ocenení v týchto oblastiach: absolvent 2018/19, reprezentácia školy 

na súťažiach, činnosť v komorných zoskupeniach, reprezentácia školy v Big Bande, 

účasť na výstavách a výtvarných súťažiach. Spolu bolo ocenených 77 žiakov. 

 Žiaci boli odmenení pochvalnými  listami a darčekmi od sponzorov a z rodičovského 

združenia.  

 

Nedostatky: 

 

  1/ Zlepšiť didaktické  a technické vybavenie školy 

 dopĺňať nástrojové vybavenie  

 dopĺňať notový archív v každom nástrojovom oddelení  

 zmodernizovať technické vybavenie vo výtvarnom odbore 

 zabezpečiť internetové pripojenie do jednotlivých tried a skúšobní  

 vybavenie tried notebookmi , príp. tabletmi 

 nutnosť zvukovej izolácie v koncertnej sále a skúšobni 

 zakúpiť mixážny pult na ozvučenie s ovládaním cez tablet a zaškoliť učiteľov 

na prácu s ním 

                          

        2/ Priestorové zlepšenie 

 vybudovanie koncertnej sály nadstavbou 

 zrealizovanie výmeny elektroinštalácie v hlavnej budove 

 uvoľnenie nájomných priestorov HBP a.s. pracovisko Nováky na návrh 

zriaďovateľa,  presunutie do priestorov bývalej špeciálnej školy v budove ZŠ  
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Návrhy boli predložené do príslušných komisií, mestskej rady a  zastupiteľstva  

 mesta Nováky. 

 

p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie  žiakov  na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

  

Absolventi našej školy, ktorí nepokračujú v štúdiu na školách s umeleckým 

zameraním, využívajú svoje vedomosti v amatérskych hudobných skupinách 

a súboroch, sú členmi Zboru pre občianske záležitosti v okolitých obciach a členmi 

rôznych komorných zoskupení. 

Naši absolventi využívajú získané vedomosti aj pri skúškach na vysoké školy 

umeleckého a pedagogického zamerania. 

 

r) spolupráca školy s rodičmi 

  Umelecké školstvo je charakteristické výrazným záujmom rodičov 

a spoluprácou rodiny a školy. Keďže ide o typ výberovej školy, kde rodičia pomerne 

dosť finančných prostriedkov investujú aj do nástrojov a učebných pomôcok, ich 

záujem je opodstatnený. Je samozrejmé, že škola na tomto dobrom vzťahu aj buduje. 

Mimoriadne aktívnou podpornou zložkou v systéme fungovania našej školy je 

Združenie rodičov školy, na čele ktorého stojí Rada rodičov. Rodičia tu vystupujú ako 

výborní spolupracovníci pri zabezpečovaní organizačno - materiálnej stránky, ako 

aktívni pomocníci školy na všetkých úrovniach. Škola organizuje pravidelné plenárne 

a triedne rodičovské združenia, Dni otvorených dverí. Častým javom býva aj priama 

návšteva rodiča na hodine žiaka. 

Vzájomný kontakt umožňuje aj samotná činnosť školy ako sú triedne koncerty, 

koncerty, výstavy či iné kultúrne podujatia. 

Združenie rodičov sa významnou mierou podieľa na materiálnom zabezpečení 

v jednotlivých odboroch – nákup nástrojov, školských pomôcok, notového materiálu, 

účastnícke poplatky na súťažiach a prehliadkach, poplatky na cestovné. Bez ich 

pomoci by sme sa nemohli zúčastňovať súťaží  a prehliadok, pretože účastnícke 
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poplatky, cestovné, stravné a ubytovanie nie je možné hradiť z rozpočtu školy. 

Rodičovský príspevok je 15,- € na žiaka a na odbor, vždy sa schvaľuje na plenárnom 

rodičovskom združení v danom školskom roku. 

Rodičovské združenie bolo zaregistrované ako občianske združenie, čím vznikla  

možnosť darovať našej škole 2% z daní, čo je pre nás veľkým prínosom. Z tohto 

príjmu sme zakúpili hudobné nástroje.  

 

 

Prerokované na pracovnej porade dňa 14.10.2019, zasadnutí rady školy dňa 15.10. 2019, na 

mestskom zastupiteľstve dňa ........... 2019. 

 

Predkladá: Zdenka Duchoňová, riaditeľka  

V Novákoch 14.10.2019 


