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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej umeleckej školy v Ilave 

za školský rok 2021/2022 

 

Predkladá: Monika Bagínová,DiS.art. – riaditeľka školy 

 

       Prerokované na pedagogickej rade školy dňa 

       13.09.2022 

       Vyjadrenie rady školy: 

       Predseda Rady školy odporúča zriaďovateľovi 

       Mesta Ilava, Mierové námestie 16/31, Ilava 

 

       schváliť          -         neschváliť 

správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti ZUŠ v Ilave 

 za školský rok 2021/2022 

Predseda Rady školy pri ZUŠ v Ilave 

 

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

                   PhDr.Jana Urbanovský 

         Predseda Rady školy pri ZUŠ v Ilave 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Mesto Ilava v zastúpení primátorom 

 

schvaľuje          -         neschvaľuje 

správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti ZUŠ v Ilave 

 za školský rok 2021/2022 

 

 

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

        Ing. Viktor Wiedermann 

           Primátor Mesta Ilava 
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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 

Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Koncepčný zámer rozvoja ZUŠ Ilava na obdobie 2020 – 2025 

3. Školský vzdelávací program 

4. Plán práce ZUŠ Ilava 

5. Informácie o činnosti Rady školy 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná umelecká škola 

Adresa školy Pivovarská 662/80, Ilava 019 01 

Telefón +421424465446        +421948389122 

e-mail zusil@verejne.org 

Web stránka www.zusilava.sk 

Zriaďovateľ Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, Ilava 019 01 

 

Vedúci zamestnanci 

Pozícia Meno a priezvisko Telefón e-mail 

riaditeľka 

školy 

Monika Bagínová, DiS.art. +421948389122 monika.baginova@zusilava.sk 

 

Rada školy 

Pozícia Titul, meno, priezvisko Delegovaný / za 

Predseda PhDr. Jana Urbanovský rodičov 

Člen Ing. Pavol Šupák zriaďovateľa 

Člen Ing. Vladimír Bagín zriaďovateľa 

Člen  Anna Lukáčová zriaďovateľa 

Člen Marta Melicherová zriaďovateľa 

Člen Mgr. Zuzana Šúkalová do 31.8.2022 rodičov 

Člen Martina Pagáčová od 1.9.2022 rodičov 
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Člen MUDr. Zuzana Barinková rodičov 

Člen Mgr. Silvia Stanová rodičov 

Člen Eva Adamcová nepedagogických zamestnancov 

Člen Elena Vaňová,DiS.art. pedagogických zamestnancov 

Člen Mgr. Zdenka Cíbiková pedagogických zamestnancov 

 

Údaje o zriaďovateľovi 

názov Mesto Ilava – zastúpené primátorom Ing. Viktorom Wiedermannom 

sídlo Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava 

telefóne číslo +421948180868 

e-mail primator@ilava.sk 

 

Rada školy 

Rada školy pri ZUŠ Ilava je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje 

a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších 

zamestnancov školy. Napomáha škole v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov. Plní tiež funkciu 

verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Rada školy pri ZUŠ v Ilave sa pravidelne 

stretáva a zápisnice zo svojich zasadnutí archivuje u riaditeľky školy. 

V školskom roku 2021/2022 sa zišla Rada školy celkovo 2 – krát. 

1. zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 28.9.2021 

• Vyhodnocovacia správa činnosti ZUŠ za školský rok 2020/2021 

• Schválenie Školského vzdelávacieho programu ZUŠ na školský rok 2021/2022 

• Rozpočet ZUŠ na rok 2022        

2. zasadnutie Rady školy – sa uskutočnilo 3.5.2022 

• Závery z inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie v ZUŠ 

• Výsledky z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Ilava v ZUŠ 

• Zmeny v rozpočte ZUŠ 

 

Ku dňu 31.8.2022 končí svoje pôsobenie v Rade školy ako člen za rodičov Mgr.Zuzana 

Šúkalová. Od 1. 9. 2022 ju nahradí  kandidátka Martina Pagáčová  ako ďalšia v poradí 

z posledných volieb členov do Rady školy, ktoré sa konali dňa 11.06.2019. 
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Počet žiakov v školskom roku 2021/2022 

Ročníky Hudobný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

Výtvarný 

odbor 

Literárno-

dramatický 

odbor 

 Spolu 

Prípravné štúdium                  19 10 2 0 31 

1. ročník/prvá časť                  19 5 10 0 34 

2. ročník/prvá časť 23 5 8 0 36 

3. ročník/prvá časť 18 7 11 0 36 

4. ročník/prvá časť 14 2 22 0 38 

1. ročník/druhá časť 16 11 15 0 42 

2. ročník/druhá časť 12 0 13 0 25 

3. ročník/druhá časť 3 0 15 0 18 

4. ročník/druhá časť 7 1 7 0 15 

5. ročník/druhá časť - - 8 - 8 

1. ročník/II. stupeň 1 1 0 0 2 

2. ročník/II. stupeň 1 0 0 0 1 

3. ročník/II. stupeň 0 0 0 0 0 

4. ročník/II. stupeň 0 2 0 0 2 

ŠPD 1. ročník 0 0 0 0 0 

ŠPD 2. ročník 0 0 0 0 0 

ŠPD 3. ročník 0 0 0 0 0 

ŠPD 4. ročník 0 0 0 0 0 

S p o l u 133 44 111 0 288 

 

Stav žiakov k 15. 9. 2021      
 

 individuálna forma vyučovania 133 

 skupinová forma vyučovania 155 

 spolu 288 

 

Stav žiakov k 30. 6. 2022 

 

tanečný odbor 44 

výtvarný odbor 107 

hudobný odbor 131 

literárno-dramatický odbor 0 

spolu 282 

      

 

Z toho prípravné štúdium: 

tanečný odbor 10 

výtvarný odbor 2 

hudobný odbor 17 

Spolu žiakov 29 
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Hodnotenie a klasifikácia k 30. 6. 2022 
 

prospelo 247 

neprospelo 6 

neklasifikovaní 6 

 

 

Štúdium ukončilo spolu 18 absolventov: 
 

hudobný odbor 7 

výtvarný odbor 8 

tanečný odbor 3 

Prvú časť primárneho vzdelávania  absolvovalo: 

 

Hudobný odbor            –   14 žiakov 
Výtvarný odbor            –   22 žiakov 
Tanečný odbor            –     2 žiakov 
Literárno-dramatický odbor –     0 žiakov 

Spolu              –   38 žiakov 

 

 

 

Dochádzka žiakov – vymeškané hodiny, priemer na žiaka 

 

hudobný odbor  10,27 hod. 

tanečný odbor  15,84 hod. 

výtvarný odbor  10,99 hod. 

literárno-dramatický odbor    0 hod. 

p r i e m e r  n a  ž i a k a  12,36 hod. 

 

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

Počet pedagogických zamestnancov je 17, z toho je jedna pedagogička na materskej dovolenke. 

Pedagogická rada – všetci pedagógovia školy: 

 

Monika Bagínová, DiS. art.     - hra na flaute, klavíri 

Dominik Bartek, DiS.art.   - hra na klavíri, korepetície (zástup za MD) 

Mgr.Michaela Belušíková   - materská dovolenka 

Mgr.art. Simona Boďová    - hra na gitare, keyboarde, hudobná náuka 

Mgr. Cíbiková Zdenka   - výtvarný odbor 

Šarlota Ciller Öllnerová   - hra na klavíri  

Martin Jakúbek, DiS. art.     - hra na gitare 

Mgr.art. Dominik Krpelan   - hra na akordeóne, hra na heligónke 

Mgr. art. Nikola Matejková     - spev, hlasová výchova 
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Mgr. Peter Minár , PhD.   - hra na husliach, hra na klavíri 

Mgr. Ivana Mojtová,DiS.   - výtvarný odbor 

Mgr. Jarmila Pišková     - hra na klavíri, korepetície 

Andrea Przybylková, DiS.art.   - hra na klavíri, keyboarde, korepetície  

Veronika Šamajová, DiS.art.   - spev, hlasová výchova, hra na klavíri 

Mgr. Šlesarová Slavomíra   - výtvarný odbor  

Eva Tóthová, DiS.art.    - tanečný odbor  

Elena Vaňová , DiS. art.     - hra na dychových nástrojoch, keyboarde, HN 

 

Počet nepedagogických zamestnancov je 3. 

Nepedagogickí zamestnanci: 

Eva Adamcová   - ekonómka školy 

Janka Ozaníková  - personalistika a mzdy  

Veronika Černušková  - upratovačka 

V školskom roku 2021/2022 si doplnila kvalifikáciu vyučujúca tanečného odboru Eva 

Tóthová,DiS.art.  

Vyučujúca Šarlota Ciller Őllnerová si naďalej dopĺňa pedagogické vzdelanie štúdiom hry na 

klavíri na konzervatóriu. 

 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Začiatok školského roka naša škola odštartovala druhým ročníkom predstavenia ,,ZUŠKA  

V PARKU“, kde sa predstavili žiaci hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Vo 

výtvarnom odbore sa deti mohli zapojiť formou interaktívnej tvorby do spoločného umeleckého 

výtvoru a vyskúšať si tak, ako žiaci pracujú vo výtvarnom odbore. Popri tvorbe výtvarných prác 

zaznievali z javiska spevy a tóny rôznych hudobných nástrojov v podaní žiakov základnej 

umeleckej školy, Popri nich sa tancom v parku predstavili aj žiaci tanečného odboru. 

V školskom roku 2021/2022 sa v prvom polroku vyučovalo dištančnou formou z dôvodu 

pandémie Covid -19. Všetky spoločenské, kultúrne akcie ako aj súťaže žiakov boli zrušené. 

V tomto období sa žiaci našej školy prezentovali v online priestore kanálu youtube, či 

facebookovej stránke školy, kde sme pre rodičov a priateľov školy uverejňovali video-koncerty, 

či fotogalérie prác žiakov výtvarného odboru. Kultúrne vystúpenia a súťaže začali opäť 

fungovať až v priebehu marca 2021. 
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Akcie počas školského roka 2021/2022 

 

  5. 9.   2021 ZUŠKA  V PARKU 

  5. 10. 2021 Žiacky koncert  

15. 11. 2021 Žiacky koncert – online koncert 

https://www.youtube.com/watch?v=t8tI7K1pJZo&t=738s 

19. 12. 2021 Vianočný koncert – online koncert 

https://www.youtube.com/watch?v=I1vl12XAC_0&t=10s 

1. 1. 2022 Novoročný koncert – online koncert  

https://www.youtube.com/watch?v=JWyuEsDYANg&t=767s 

1. 3. 2022 Žiacky koncert 

1. 4. 2022 Ukrajinka Ukrajine  

4. 4. 2022 Žiacky koncert 

4. 4. 2022 Vesmír očami detí – postup do celoslovenského kola výtvarnej súťaže (Dorota 

Lea Košíková, Nina Hajdúchová – obe z triedy Mgr.Zdenky Cíbikovej)) 

7. 4. 2022 Žiacky koncert 

26.4.2022 Žiacky koncert 

8. 5. 2022 Vystúpenie žiakov HO a TO na Deň matiek v obci Červený Kameň 

11.5.2022 Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov XVIII.ročník - Eliška 

Ondrejátová – strieborné pásmo v II. Kategórii – sólova hra (žiačka z triedy 

Mgr.art. Dominika Krpelana) 

15.5.2022 ILAVSKÁ  HUDOBNÁ  JAR – koncert v kostole – korepetície Mgr. Jarmila 

Pišková 

26.5.2022 Žiacky koncert 

27.5.2022 Tanečná súťaž ,,Zlatý kľúčik“ – Nové Zámky 

 choreografia: ,,Ako v rozprávke“ – diplom za inovatívny prístup k tvorbe 

 choreografia: ,,Kmeň“ - diplom za inovatívny prístup k tvorbe 

 choreografia: ,,Návrat“ – 2. miesto 

 choreografia: ,,Osudu neutečieš“ – 1. miesto 

 Žiaci sú z triedy Evy Tóthovej,DiS.art. 

28.5.2022 DOBŠINSKÉHO  ROZPRÁVKOVO – XVI.ročník výtvarnej súťaže 

 Ocenení žiaci: Natália Masárová – sólo práca 

https://www.youtube.com/watch?v=t8tI7K1pJZo&t=738s
https://www.youtube.com/watch?v=I1vl12XAC_0&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=JWyuEsDYANg&t=767s
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 Kolektívne dielo z keramiky: Michal Mičuda, Soňa Cíbiková, Sára Florišová, 

Juraj Pechanec 

 Kolektívne dielo z keramiky: Klára Šatková, Olívia Pechancová, Michaela 

Dobrodenková, Nina Lukáčová, Noemi Suchánková  

 Žiaci sú z triedy Mgr. Zdenky Cíbikovej 

29.5.2022 ILAVSKÁ  HUDOBNÁ  JAR – koncert ZUŠ v DK Ilava 

30.5.2022 Slávik Slovenska 2022 – Ema Vavríková – 2. miesto v III. Kategórii v krajskom 

kole (žiačka z triedy Mgr.art. Nikola Matejková) 

2. 6. 2022 BOJNICKÁ  PERLA 2022 – XV. Ročník súťažnej speváckej prehliadky 

populárnej piesne 

 Ema Vavríková – zlaté pásmo v B kategórii 

 Elena Vaňová – 3. miesto v D kategórii 

 Karolína Koleková – 1. miesto v D kategórii 

6. 6.2022 Zahrajže nám píšťalôčka – Nové Zámky, XII. Celoštátna prehliadka 

s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové flauty 

 Paulina Eliašová – zlaté pásmo v B kategórii 

8. 6.2022 Triedny klavírny koncert Andrey Przybylkovej,DiS.art. 

13.6.2022 Triedny akordeónový koncert Mgr.art.Dominika Krpelana 

14.6.2022 Koncert ,,Moje prvé kroky“ – koncert žiakov študujúcich 1. rok na ZUŠ 

15.6.2022 Exkurzia do SND v Bratislave – balet S.S.Prokofiev:Popoluška 

21.6.2022 Hudobno-tanečné variácie III v DK Ilava: absolventské vystúpenie Karolíny 

Kolekovej (spev), Ľubomíry Remšíkovej (tanec) a Benjamína Behana (tanec) 

22.6.2022 Absolventský koncert žiakov v koncertnej sále ZUŠ Ilava 

23.6.2022 Vernisáž Mgr.Boženy Slávikovej – hudba – Veronika Tomanová, Paulína 

Eliašová 

24.6.2022 130. výročie úmrtia Gábora Barossa, otvorenie ilavského múzea a Infocentra. 

Delegácii z Maďarska, Izraela, Česka, Slovenska boli odovzdané keramické 

svietniky v tvare Barošovej hrobky, ktoré vyrábali žiaci výtvarného odboru pre 

Mesto Ilava ako prezenty. V DK Ilava sa v programe predstavili žiaci tanečného 

odboru – choreografia Nezaradená, sláčikový súbor – Piesne z Horehronia, 

Paulína Eliašová – flauta, Karolína Koleková, Ema Vavríková – spev, Patrik 

Filip – klavír 

28.6.2022 Svetom fantázie – triedny koncert tanečného odboru p. uč. Tóthovej 
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Iné aktivity školy: 
 

➢ p. uč. Mgr. Jarmila Pišková je zbormajsterka Ilavského spevokolu Ilavčan 

➢ p. uč. Mgr. Zdenka Cíbiková aktívne prezentuje svoju tvorivú činnosť formou 

autorských výstav  

➢ p. uč. Mgr.art. Dominik Krpelan je ,,harmonikár“ a ,,heligónkar“, ktorý účinkuje na 

rôznych svadbách, plesoch, podujatiach. Nahráva klipy pre TV Senzi  

➢ p. uč. Mgr. art. Nikola Matejková je umelecky aktívna ako sólová operná speváčka  

➢ Monika Bagínová, DiS. art. – aktívna členka dychového súboru v Považskej Bystrici 

➢ Mgr. Simona Boďová je členkou rôznych hudobných formácií, kde účinkuje ako 

saxofonistka aj speváčka 

➢ Mgr. Peter Minár, PhD. účinkuje v cimbalovej ľudovej hudbe 

➢ p. uč. Mgr. Slavomíra Šlesarová aktívne prezentuje svoju tvorivú činnosť formou 

autorských výstav  

➢ príprava a realizácia výstav výtvarného odboru vo vestibule DK Ilava 

➢ exkurzie, návšteva galérií, múzeí, koncertov a výstav v  Bratislave, Trenčíne, Žiline 

➢ estetizácia interiéru školy – chodby, koncertná sála, výstavné vitríny 

➢ príprava a realizácia pozvánok, plagátov, ďakovných listov, pozdravov a darčekov pre 

žiakov školy, pre rodičov, verejnosť a pre sponzorov 

➢ príprava žiakov na stredné umelecké školy, odborné poradenstvo pre študentov a iných 

záujemcov 

  

 

Informácia o projektoch školy 

V školskom roku 2021/2022 sa škola nezapojila do žiadneho projektu. 

 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2021/2022 sa konala tematická inšpekcia, ktorá sa uskutočnila 23.11.2021. 

Predmetom školskej inšpekcie bol stav základného a odporúčaného materiálno-technického 

a priestorového zabezpečenia a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu 

v základnej umeleckej škole. 

So záverov inšpekcie vyplýva:  

,,Požiadavky na základné priestorové zabezpečenie učebných priestorov teoretického 

a praktického vyučovania v HO, VO a TO podľa normatívu Základného a odporúčaného 
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materiálno technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu 

v základnej umeleckej škole pri vzdelávaní žiakov boli splnené. Z odporúčaných priestorov sa 

v HO v kontrolovanom subjekte nachádzala koncertná sála. Požiadavky normatívu na základné 

materiálno-technické vybavenie učebných priestorov teoretického a praktického vyučovania 

v HO a TO pri vzdelávaní žiakov boli splnené, vo VO neboli splnené. V zriadených odboroch 

neboli evidovaní žiadni dospelí. Riaditeľka školy spĺňala kvalifikačné predpoklady 

a požiadavky na výkon riadiacej funkcie v ZUŠ. Vyučujúci vo VO spĺňali kvalifikačné 

predpoklady učiteľa v ZUŠ. Kvalifikačné predpoklady nespĺňali 2 interní PZ, ktorí si dopĺňajú 

kvalifikáciu štúdiom na konzervatóriách. Odbornosť vyučovania v ZUŠ bola zabezpečená. 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. nezabezpečenie Normatívu materiálno-technického a priestorového vybavenia, ktorý 

schválilo MŠVVaŠ SR dňa 09. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10AO pre základné 

umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2018 (vo VO chýbali busty, štúdiové svetlá a PC 

zostava na žiaka v skupine).,, 

Škola podľa návrhu školskej inšpekcie prijala konkrétne opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov týkajúcich sa chýbajúceho základného materiálno-technického vybavenia 

v zriadených odboroch a predložila ich Školskému inšpekčnému centru Trenčín s uvedenými 

termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov. 

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

 Škola má svoju hlavnú budovu na Pivovarskej ulici č. 662/80 v Ilave, ktorá slúži  na 

výchovno-vzdelávací proces hudobného, výtvarného a tanečného odboru. V budove je 13 

vyučovacích tried na individuálne, skupinové a kolektívne vyučovanie, zborovňa, kancelária  

pre ekonomický úsek,  miestnosť pre archív školy, koncertná sála, príručný sklad pre tlačivá, 

sklad pre VO, malé skladové priestory pod schodišťom. 

 ZUŠ Ilava v tomto školskom roku využívala priestory ZŠ Pruské  na vyučovanie šiestich 

skupín výtvarného odboru. 

 Škola má naďalej záujem aj povinnosť zlepšiť materiálno-technické a priestorové 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola rozširuje tanečný odbor o predmety  

disco, show dance, roztlieskavačky, umelecká gymnastika. Pre vysoký záujem žiakov tieto 

tanečné štýly bude škola potrebovať od septembra 2022 využívať telocvičňu v ZŠ Ilava – 

Medňanská č. 514/5 019 01 Ilava.  



12 
 

Sociálne zariadenia hlavnej budovy na Pivovarskej ulici č. 662/80 v Ilave sú príliš 

zastaralé a nevyhovujúce hygienickým štandardom súčasnej doby, preto treba počítať v krátkej 

budúcnosti s ich rekonštrukciou. Rekonštrukciu by bolo potrebné z bezpečnostných dôvodov 

vykonať aj na elektroinštalácii, ktorá je pôvodná s hliníkovými rozvodmi a nedostatočným 

počtom zásuviek na súčasné využívanie mnohých elektronických zariadení. Momentálne sa 

nedostatok zásuviek nahrádza predlžovacími káblami. Často dochádza vyhadzovaniu ističov 

z dôvodu preťaženia elektrickej siete. Ističe v rozvodovej skrini nie sú vyhovujúce. 

 Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Ilava je od roku 2002 Mesto Ilava - škola je 

financovaná z výnosu daní.   

 Personálne i priestorové podmienky sa odvíjajú od finančných možností školy a 

zriaďovateľa.  

 ZUŠ Ilava naďalej využíva elektronický systém spracovania databázy žiakov a triednej 

agendy „I-zuš“. Všetky triedy sú vybavené počítačom alebo notebookom. Všetky učebne 

skupinového vyučovania sú vybavené interaktívnou tabuľou. Internetová stránka školy je 

aktívne využívaná, podobne aj facebookový a instagramový profil školy. Škola má 

vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov.  

 Dňa 16.6.2022 sa za plnej prevádzky školy vlámal neznámy páchateľ do kancelárie 

riaditeľky a odcudzil kvalitné dva fotoaparáty, ktoré boli určené aj pre VO a fotenie koncertov 

a akcii, videokameru a notebook s príslušenstvom. Škola bude musieť dokúpiť fotoaparát pre 

VO. Páchateľ pri vniknutí do priestorov kancelárie riaditeľky poškodil vypáčením plastové 

balkónové dvere a okno.  

 

Materiálne a technické podmienky školy 

 

     V kalendárnom roku 2021 sme mali pridelené tieto finančné prostriedky: 

 

mzdy, odvody ...............................    274 759,- € 

prevádzka .......................................    10 776,- €  

c e l k o m .....................................    285 535,- €  

 

príspevok rodičov na úhradu nákladov (školné)................... 23 431,- € 

 

 Príklad väčších výdavkov v zaokrúhlených sumách: tepelná energia 6 685,- €,  

elektrická energia 675, -€, vodné a stočné 690,- €, internet a telefóny 800,- €, čistiace 
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a hygienické pomôcky 935,- €,  odvoz smetí a odpadu 395,- €, poplatky banke 3 286,- €, 

poštové služby 230,- €, učebné pomôcky 2 011,- €, údržba budovy a priestorov 800,- €, údržba 

interiérového vybavenia 1 600,- €, nábytok, koberce, krytiny 1 950,- €, zámočnícky, stavebný 

materiál 600,- €,  testy na COVID  950 €, licencie 1 500,- €, stravné lístky zamestnancov                

5 490,- €, tvorba sociálneho fondu 2 130,- €. 

 

 Čerpanie finančných prostriedkov vykazuje ekonómka školy p. Eva Adamcová 

pravidelne mesačne ekonomickému oddeleniu MsÚ Ilava, štvrťročne a ročne predkladá 

výsledky hospodárenia do informačného systému RIS.SAM..  

 

 Nepostačujúce finančné prostriedky na prevádzku a výdavky  na výchovno-vzdelávací 

proces sme kompenzovali využitím príspevku rodičov na úhradu nákladov spojených so 

vzdelávacím procesom – zo školného.   

 Dopravu žiakov na vystúpenia, poplatky na súťaže, drobné opravy hudobných  

nástrojov, nákup notového materiálu, nákup nových kostýmov, nákup učebných pomôcok       

pre všetky odbory, exkurzie, návštevy koncertov a výstav, výlety žiakov a aj niektoré drobné 

údržbárske práce v budove školy sme financovali z prostriedkov ZRŠ. Finančné prostriedky z 

mesta – t. j. určené percento z výnosu daní - postačili    na platy zamestnancov, na stravné lístky, 

na tvorbu SF a na odvody.   

      

 Finančné prostriedky od rodičov  sú pod správou výboru ZRŠ pri ZUŠ Ilava, ktoré je 

občianskym združením. Osobitne vedie svoje účtovníctvo a o finančnom stave informuje 

riaditeľku na pravidelných zasadnutiach výboru a na plenárnych stretnutiach rodičov. 

 

U M E LE C K É   O D B O R Y 

 

 

Hudobný odbor     - klavír, keyboard, akordeón, husle, gitara, basová gitara, zobcová  

  flauta: sopránová, altová,  flauta, klarinet, saxofón, spev, improvizácia,   

  štvorručná hra, komorný spev, komorná hra, hudobná náuka – základné  

  hudobné pojmy, dejiny hudby, intonácia, rytmus, rozbor skladieb,  

  hudobné slohy, hudobné formy 
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Výtvarný odbor     - kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika, fotografia,  

   kombinované techniky, práca s textilom, dekoratívne činnosti, dejiny 

   výtvarného umenia 

 

Tanečný odbor       - tanečná príprava, tanečná prax, súborová práca, klasický tanec, 

moderný tanec, ľudový tanec, scénický tanec, džezový tanec, kreatívny 

tanec, balet, disco, show dance, umelecká gymnastika 

 

Literárno-dramatický odbor - základy dramatickej tvorby, dramatika a slovesnosť,  

 štúdium rolí a umelecký prednes, základy slovesnej tvorby, poetika,  

 pohybová a hlasová príprava 

                                    

Profilovanie programového zamerania, priority a ciele školy:  

 

 Základné umelecké školy pôsobia na najširšej základni a v systéme umeleckého 

vzdelávania tak predstavujú základný článok. Svojím hudobným, výtvarným, tanečným 

a literárno-dramatickým odborom predstavujú školu, ktorá sa venuje špecializovanej odbornej 

výchove žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu. 

 Umelecké školstvo na Slovensku predstavuje ucelenú sústavu výchovy a vzdelania, 

ktorá poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tvorivých 

disciplín. Jednotlivé zložky tejto sústavy a ich výstupy sú uspôsobené tak, že umožňujú žiakovi 

pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre 

profesionálny výkon niektorého umeleckého povolania.  

 Hlavným cieľom Základnej umeleckej školy Ilava bola a je výchova umením - 

formovanie osobnosti, výchova k umeniu - rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie 

a výchova pre umenie -príprava na profesionálnu umeleckú činnosť. 

 

 

Úlohou umeleckého vzdelávania bolo aj v uplynulom školskom roku: 

• rozvíjať kreatívne myslenie 

• rozvíjať emočnú inteligenciu, pestovať zmysel pre dobro a krásu 
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• budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, gýču, 

preferencii materiálnych hodnôt a pod. 

• usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám 

• prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji 

umení 

• úzko spolupracovať nielen so základnými školami  v mieste pôsobenia, ale i s mestom, 

kultúrnymi organizáciami či umeleckými súbormi v mieste školy a pod. 

• sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov – nielen ich odbornej umeleckej úrovne, 

ale i v oblasti komunikačno-ľudskej 

• využívať systém projektového vyučovania, čo je možné realizovať dvojakým 

spôsobom: 

• formou vytvárania interaktívnych hudobno-scénických a výtvarných projektov rôznych 

typov, čo vyžaduje medziodborovú spoluprácu v rámci školy, prípadne i zaangažovanie 

amatérskych, či profesionálnych umelcov z umeleckých súborov, pôsobiacich v meste 

a okolí  

• analytickým spôsobom v rámci teoretických predmetov 

 

Profil absolventa 

 

 Po ukončení umeleckého vzdelania má žiak osvojené a upevnené základy buď 

hudobnej, výtvarnej, tanečnej, literárno-dramatickej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy 

účinných techník celoživotného učenia sa a aj základy pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba 

aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám 

iných. Používa odborný jazyk, prostredníctvom ktorého komunikuje v oblasti hudby, 

výtvarného umenia, tanečného a literárno-dramatického umenia. 

 Absolvent našej školy nemá ukončenú úroveň umeleckej rozvinutosti. Základné 

umelecké vzdelanie vytvára len bázu pre následné stupne vzdelania, pre celoživotné učenie sa, 

pre zapojenie sa do pracovného procesu.  

 Model absolventa umeleckého vzdelania je založený na kľúčových spôsobilostiach –

kompetenciách - uplatniť svoje umelecké vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom 

a hlavne osobnom živote.  

 Základná umelecká škola Ilava tak vychovala absolventov, ktorí majú schopnosť 

logicky uvažovať, odvodzovať abstraktné systémové vzorce, ovládajú na vyššej úrovni základy 
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hudobnej, výtvarnej a tanečnej štruktúry, hudobnú, výtvarnú a tanečnú abecedu, terminológiu 

a gramotnosť podľa učebných osnov. Sú schopní verbálne a neverbálne vyjadriť svoje pocity 

a postrehy výrazovými prostriedkami hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň 

vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. 

 Žiakov našej školy sme oboznamovali so základmi sociálnej funkcie umenia, so 

slovenskou ľudovou tradíciou, jej zvykoslovím, ako aj tradíciou ostatných národností žijúcich 

na Slovensku. 

 Absolventi získali prehľad o historickom vývoji umenia v danom odbore, prehľad o 

umeleckých štýloch, formách a tvorcoch. Škola a umelecké vzdelanie ich pripravilo samostatne 

získavať, spracovať a vyhodnotiť informácie, ovládať techniku umeleckej tvorby alebo 

interpretácie na vekovo primeranej úrovni v súlade s individuálnymi dispozíciami. 

 Poslaním umeleckej školy bol a zostáva predovšetkým rozvoj tvorivosti a emocionálnej 

zložky osobnosti žiaka.  

  

 Školský vzdelávací program stanovuje nový systém hodnotenia spôsobilostí, 

kompetencií a klasifikácie žiaka. Aj preto sme používali nové metódy a formy vyučovania. 

Zamerali sme ich na celoškolské medziodborové projekty „Zuška v parku“,  „Ilavská hudobná 

jar“ alebo „tento školský rok „Hudobné variácie III.“, ktoré sme ponúkli a sprístupnili 

verejnosti. Školský vzdelávací program zostáva aj naďalej otvoreným dokumentom, ktorý 

aktualizujeme a dopĺňame. 

 

 Školský vzdelávací program nadväzuje na Koncepciu rozvoja školy. Koncepcia 

obsahuje základné smerovania školy, konkrétne návrhy na postupné kroky realizácie, ponúka 

využitie nových možností vo výchove a vzdelávaní v budúcich školských rokoch, ale aj 

priestorové, či personálne zmeny.  

 

Záver 

 

 Zmeny do života ZUŠ Ilava priniesli práve systémové hodnotenia a analýzy, z ktorých 

vzišli stimuly, vedúce k novým trendom v umeleckom vzdelávaní. Sú to medziodborové 

projekty ako napríklad komorné zoskupenia, tanečná skupina. Je to organizácia nových 

prezentačných projektov, ako napríklad koncerty učiteľov, rodičov a detí, súrodencov, učiteľov 

a žiakov.  
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Sú to koncerty, na ktorých sa aktívne zúčastňujú bývalí absolventi školy, spoločné 

koncerty a výstavy s profesionálnym umelcom, výstavy spojené s ponukou výtvarných 

produktov žiakov a pod.     

 

 Základná umelecká škola Ilava pripravila napriek ťažkej situácie po pandémii Covidu-

19 počas školského roka 2021/2022  tridsať akcií. Boli to projekty pre širokú verejnosť, pre 

rodičov a pre deti. Organizácia uvedených akcií nie je jednoduchá. Vyžaduje si profesionálny 

prístup a vhodnú komunikáciu s verejnosťou. Musí obsahovať také motivačné prvky, aby 

aktivity školy vzbudili záujem verejnosti o umelecké vzdelávanie a jeho výsledky. Tvorivým 

prístupom k propagácii našich aktivít sme dokázali vybudovať kvalitný imidž školy. 

 

 Imidž školy reprezentujú aj vynikajúce výsledky na celoslovenských i medzinárodných 

súťažiach. Dobré meno školy je vizitkou  kvalitnej, zodpovednej a vysoko profesionálnej práce 

učiteľov. Záujem o štúdium na Základnej umeleckej škole Ilava neustále vzrastá, čo svedčí 

o výbornej práci celého tímu školy. Dobrá spolupráca s rodičmi a verejnosťou sa odzrkadľuje 

na vysokej návštevnosti všetkých podujatí školy počas celého školského roka. 

 

 Škola bude naďalej pripravovať nielen absolventov, ktorí využijú umelecké vzdelanie v 

praktickom živote, ale bude pripravovať aj mladých vyrovnaných a hodnotných ľudí, 

ktorí budú prispievať k rozvoju kultúry národa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ilave dňa 30. 08. 2022 
 

Monika Bagínová,DiS.art.                                                                  
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