
 
      S p r á v a  

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/08 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Názov školy:   Základná umelecká škola, Štúrova ulica č. 467, Kysucké Nové Mesto 
Adresa:   Štúrova ulica č. 467, 024 01  Kysucké Nové Mesto 
Tel., fax:  041/422 03 75, 041/ 421 21 06 
E-mail:   zus.knm@stonline.sk 
Zriaďovateľ školy: Mesto Kysucké Nové Mesto  
Vedúci zamestnanci: Mgr. Jana Jánošová, riaditeľka 
   Mgr. Eva Králiková, zástupkyňa riaditeľky  
   Mgr. Daniela Gajdošíková, zástupkyňa riaditeľky 
Poradné orgány: Rada školy – v zložení: 2 pedagógovia, 1 prevádzkový zamestnanec,  1 osoba, ktorá sa  
podieľa na výchove a vzdelávaní, 3 poslanci mestského zastupiteľstva, 4 rodičia. 

Umelecká rada ZUŠ – 12-členná umelecká rada ZUŠ, ktorú tvoria vedúci 
predmetových komisií a vedenie školy, pracovala v zložení: Mgr. J. Jánošová, Mgr. Eva Králiková, Mgr. Daniela 
Gajdošíková,  Štefan Zábojník, Ján Rajtek, Mgr. Martin Krška,  Mgr. Jozef Garabáš,  František Martinec, Marta 
Bradová, Mária Zagatová, Zdenko Mravec, Mgr. art. Ivan Hudec, Katarína Kovačíková. 
  
PPooččeett   žžiiaakkoovv                          kk  3311..0011..22000088                              kk  3300..0066..22000088  
                          11001155  žžiiaakkoovv                            11000099  žžiiaakkoovv  
HHuuddoobbnnýý  ooddbboorr      558866          558888  
LLii tteerráárrnnoo--ddrraamm..ooddbboorr          4422              4422  
TTaanneeččnnýý  ooddbboorr    115544          114466  
VVýýttvvaarrnnýý  ooddbboorr                            223333          223333  
  
PPooččeett   uucchhááddzzaaččoovv  oo  ššttúúddiiuumm  ––  88,,  úússppeeššnnoossťť  110000%%   
  
ŽŽiiaaccii   pprr ii jj aatt íí  nnaa  kkoonnzzeerrvvaattóórriiuumm  ::  33                  
                  nnaa  vvyyssookkéé  šškkoollyy  uummeell ..  zzaammeerraanniiaa  ::  22    ((vvýýttvvaarrnnýý  ooddbboorr))  
                  nnaa  ssttrreeddnnéé  šškkoollyy  uummeell ..  zzaammeerraanniiaa  ::  33    ((vvýýttvvaarrnnýý  ooddbboorr))              

                
  
VVýýsslleeddkkyy  hhooddnnootteenniiaa  aa  kkllaassii ff iikkáácciiee  žžiiaakkoovv  ppooddľľaa  ppoosskkyyttoovvaannééhhoo  ssttuuppňňaa  vvzzddeellaanniiaa::  
  
PPrr oossppeecchh::         II ..  ppoollrr ookk        II II ..  ppooll rr ookk    
absolvovalo   239 žiakov    230 žiakov 
prospelo s vyznamenaním 695     676 
prospelo     69     80 
neprospel               0                 0 
neklasifikovaní                            12                 23 
 
 
Zoznam študijných odborov na škole: 
 
Hudobný odbor: klavírne oddelenie 
   akordeónové oddelenie 
   strunové oddelenie 
   spevácke oddelenie 
   dychové oddelenie 
   oddelenie hudobnej náuky 
   keybordové oddelenie 
Tanečný odbor 



Výtvarný odbor 
Literárno-dramatický odbor : dramatické a slovesné oddelenie 
            dramatické oddelenie 
            slovesné oddelenie 
 
 
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedag. zamestnancov školy: 
 
 Počet interných pedagógov:  30 
 Počet externých pedagógov:      18 
 Počet pedagógov na dohodu:  4 
 
 
Kvalifikačný predpoklad pedag. zamestnancov:  
 
 Mgr. Eva Králiková, zást. riad. školy – pokračuje funkčné vzdelávanie 
 Mgr. Daniela Gajdošíková – začala funkčné vzdelávanie 
 
  
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 
Kvalifikovanosť: študujúci VŠ   - p. uč. Martin Krška   - ukončil 

       - p. uč. Zuzana Hájniková - začala 
- p. uč. Martina Jánošová  - pokračuje 

 
    1.kvalifikačná skúška - p. Mgr. Jozef Garabáš  - ukončila 
       - p. Mgr. Denisa Šadláková  - ukončila 
       - p. Mgr. Ľudmila Dubinina  - ukončila  
            
    2. kvalifikačná skúška  - p. Mgr. Jaroslava Jelinková  - prerušila 
       - p. Mgr. Daniel Žák   - pokračuje 
 
 
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  
 

Škola úspešne spolupracuje so spolkami a združeniami v rámci celého Okresu Kysucké Nové Mesto, 
medzi ktoré patria Spolok sv. Vojtecha, Domov dôchodcov, Miestna organizácie Matice slovenskej, MKŠS, DK 
Kysucký Lieskovec, Horný Vadičov, Budatín, Lodno, Radoľa. 
Pedagógovia školy sa so svojimi žiakmi prezentovali na 38 kultúrnych vystúpeniach v rámci Žilinského 
i Kysuckého regiónu. Venovali sa aj koncertnej činnosti, odohrali 4 celovečerné koncerty v DK a 
uskutočnili premiéru detského muzikálu Kráľovnin tajný výlet, do realizácie ktorého boli zapojené všetky odbory 
fungujúce na škole. V priestoroch tanečnej triedy ZUŠ odznelo 20 interných koncertov jednotlivých oddelení 
hudobného odboru a pedagógovia pripravili 20 triednych besiedok, ktoré vedú k lepšej spolupráci medzi 
učiteľom, žiakom a rodičom. 
Žiaci prezentovali školu aj na mnohých festivaloch a súťažiach okresného, krajského i celoslovenského 
charakteru. Hudobný odbor sa predstavil na 11 súťažiach, 2 prehliadkach a 2 festivaloch. Tanečný odbor sa 
zapojil do 2 súťaží a výtvarný odbor prezentoval školu na 5 výtvarných súťažiach, uskutočnil 4 výstavy 
a zorganizoval 2 ročník rezbárskeho sympózia. 
  
 
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
 ZUŠ sídlila v dvoch budovách v Kysuckom Novom Meste a na 7 pobočkách. Celkový počet tried bol 44. 
Z tohto počtu je 7 na málovyhovujúcej úrovni. Škole chýba zborovňa, kabinety a archív. Najväčším nedostatkom 



je však chýbajúca koncertná sála. Materiálno-technické podmienky školy sú na priemernej úrovni. V rámci 
finančných možností sa priebežne dopĺňajú učebné pomôcky, nástroje a audio-vizuálna technika. 
 Vedenie školy v snahe vyriešiť pretrvávajúci problém chýbajúcej koncertnej sály zabezpečilo 
vypracovanie základnej projektovej dokumentácie na nadstavbu budovy B ZUŠ, ktorou by sa vyriešil aj 
nedostatok učební pre hudobný odbor a ateliérov pre výtvarný odbor ZUŠ. Po dohode so zriaďovateľom Mesto 
Kysucké Nové Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR v Regionálnom operačnom programe Infraštruktúra vzdelávania. Cieľom projektu je skvalitnenie 
výchovno – vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie existujúcich priestorov a nadstavbou objektu, 
kde budú vytvorené nové učebne a koncertná sála.  
  
 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení školy: 

 
1. dotácia zo štátneho rozpočtu činí ...................................................  14.737.000 ,– Sk 

 2. finančné prostriedky získané od rodičov: .......................................    1.003.860 ,– Sk 
 3. finančné prostriedky získané podľa osobitnýcb predpisov ............      7.300,– Sk 
 
 
Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2006/07 
 
1. Výchovno-vzdelávacia činnosť: 
- dodržiavať učebné osnovy       plnenie: splnené 
- zabezpečiť schválenie výnimiek podľa predloženého návrhu umeleckej rady zriaďovateľom   
          plnenie: splnené 
- umožniť rozšírené vyučovanie       plnenie: splnené 
- pri vybavovaní požiadaviek jednotlivých triednych učiteľov postupovať v zmysle platnej legislatívy 
          plnenie: splnené 
- uskutočniť XIII. ročník speváckej súťaže Vokálna jar    plnenie: splnené 
- uskutočniť VI. ročník akordeón. festivalu V rytme swingu a boogie -woogie plnenie: splnené 
- umožniť konanie celoškolských súťaží v rámci jednotlivých oddelení  plnenie: splnené 
- podporovať vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými odbormi a oddeleniami  plnenie: splnené 
- zrealizovať 1 spoločný projekt, do ktorého sa zapoja všetky odbory  plnenie: splnené 
- uskutočniť II. ročník Rezbárskeho sympózia     plnenie: splnené 
- uskutočniť Prehliadku zborovej tvorby     plnenie. splnené 
 
2. Materiálové zabezpečenie chodu školy: 
- zabezpečiť bezpečnosť pracovného prostredia vyradením opotrebovaných a zničených vecí 
          plnenie: splnené 
- zabezpečiť súhlas zriaďovateľa na projekt nadstavby budovy B  plnenie: splnené 
- zrealizovať projekt nadstavby cez PPP, čerpaním fondov EÚ   plnenie: v plnení 
- zabezpečiť opravu plota v záhrade budovy A     plnenie: splnené 
- zabezpečiť nákup učebných pomôcok podľa požiadaviek vedúcich PK a vedúcich pobočiek 
          plnenie: splnené 
- zabezpečiť opravu zatekajúcej strechy na budove B    plnenie: v plnení   

 
 
 

 
3. Spolupráca s inými inštitúciami a organizáciami v rámci okresu 
- naďalej spolupracovať s Občianskym  združením priateľov hudby /uskutočniť nábor medzi rodičmi žiakov,  
  podnikateľmi mesta a výrobnými podnikmi na 2 % dane/   plnenie: splnené 
- prehlbovať spoluprácu s MKŠS, zriaďovateľom    plnenie: splnené 
- aktívne prispievať k činnosti Spolku sv. Vojtecha, Mestskej knižnice, Hvezdárne, Domu dôchodcov, Miestnej 
  organizácii Matice slovenskej, Únie žien, Kaštieli Radoľa   plnenie: splnené 



- spolupracovať so ZŠ a MŠ v rámci okresu     plnenie: splnené 
- spolupracovať so ZUŠ v rámci okresov Čadca, Žilina i celého Slovenska plnenie: splnené 
 
 
Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

 
Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v príprave žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania 

a konzervatóriá. Aj v tomto školskom roku bola 100% úspešnosť pri prijímaní našich žiakov na tieto školy.  
Zapája sa do súťaží okresného, krajského, celoslovenského i medzinárodného charakteru. Na škole pracuje 14-
členný akordeónový súbor, súbor zobcových fláut, spevácky zbor, zoskupenia komorného charakteru a v tomto 
školskom roku pedagógovia speváckeho oddelenia utvorili komorné zoskupenie, ktorého zámerom je ukázať 
žiakom i rodičom, že učitelia sú schopní aktívne vystupovať a nacvičiť diela klasických i súčasných hudobných 
skladateľov na veľmi vysokej úrovni. V rámci spolupráce všetkých odborov vznikol detský muzikál Kráľovnin 
tajný výlet. 

 
Žiaci sa zúčastňujú na celoslovenských i medzinárodných súťažiach, kde úspešne reprezentujú nielen 

školu, mesto, ale aj Slovensko. 
 
Učebné pomôcky, didaktická technika sa dopĺňa priebežne, úroveň je však priemerná. Škole sa podarilo 

zriadiť počítačovú učebňu pre výuku hudobnej náuky, modernizuje audio-vizuálne vybavenie a  zabezpečuje 
kvalifikovaných učiteľov na novovytvorené miesta. Vďaka viaczdrojovému financovaniu sa podarilo doplniť 
nástrojové vybavenie klavírneho a akordeónového oddelenia. Z účtu ZRŠ sa hradili náklady spojené s ladením, 
opravou a údržbou klavírov. Občianske združenie priateľov hudby finančne prispelo na súťaže i na rezbárske 
sympózium mládeže a zakúpilo vypaľovaciu pec pre výtvarný odbor. 

 
Vedenie školy v spolupráci s Mestom Kysucké Nové Mesto zabezpečilo prostredníctvom MF SR 

prostriedky v sume 399 000 Sk na opravu fasády budovy A. Oprava by sa mala začať v mesiaci august 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala:  Mgr. Jana Jánošová, riaditeľka 
 
 
 
 
Prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 27.6.2008 
 
 
 
Prerokované a schválené na Rade školy  
 


