
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za 
školský rok 2008/2009

Identifikačné údaje o škole:

názov školy: Základná umelecká škola 

adresa školy: Ul. poštová 58, 972 51 Handlová

telefónne čísla školy: 046/ 547 58 02, 0908 762 585

mail:  zusha@mail.t-com.sk

zriaďovateľ školy: Mesto Handlová

vedúci zamestnanci školy:   PaedDr. Mgr. Danka Bátorová, riaditeľka
Mgr. Zuzana Jakušovská, zástupkyňa riaditeľky

samosprávne a poradné orgány školy: Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej, 
RZ pri Základnej umeleckej škole v Handlovej, ZO OZ pri Základnej umeleckej škole v Handlovej

údaje o počte žiakov školy: V školskom roku 2008/2009 začalo školu navštevovať 286 žiakov, z 
toho v hudobnom odbore 158 žiakov, v tanečnom 46, vo výtvarnom 58 a v literárno-dramatickom 
24 žiakov. V prípravnom štúdiu bolo 20 žiakov, z toho v hudobnom odbore 14 žiakov,  vo 
výtvarnom 5 a v literárno-dramatickom 1 žiak. Do individuálneho vyučovacieho programu v 
spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Prievidzi boli zaradení 2 žiaci hudobného 
odboru. V spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Handlovej študoval v hudobnom odbore 1 
žiak.
V školskom roku 2008/2009 sa vyučovalo aj v elokovaných triedach na Základnej škole s 
materskou školou Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne, kde boli otvorené triedy hudobného a 
tanečného odboru, prípravné štúdium výtvarného odboru bolo realizované v elokovanej triede na 
Materskej škole ul. Mostná v Handlovej.

údaje o počte prijatých žiakov pre školský rok 2009/2010: Pre školský rok 2009/2010 bolo 
vydaných 45 rozhodnutí o prijatí, z toho 34 do hudobného odboru, 2 do tanečného, 8 do výtvarného 
a 1 do literárno-dramatického. 

Údaje o počte žiakov prijatých do 1. ročníka stredných a vysokých škôl s umeleckým 
zameraním:
 

STU Bratislava – architektúra  – 1 žiak
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Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:
Školský rok 2008/2009 ukončilo dovedna 264 žiakov, z toho v hudobnom odbore 149, vo 
výtvarnom 58, v tanečnom 35 a v literárno-dramatickom 22 žiakov. 
Z celkového počtu prospelo s vyznamenaním 195 žiakov, z toho v hudobnom odbore 107, vo 
výtvarnom 37, v tanečnom 35 a v literárno-dramatickom odbore 16 žiakov. Neklasifikovaných 
bolo 23 žiakov, z toho v hudobnom odbore 1 žiak, vo výtvarnom 16 a v literárno-dramatickom 6 
žiaci.
Prípravné štúdium absolvovalo 25 žiakov, z toho 14 žiakov v hudobnom odbore,  11 žiakov vo 
výtvarnom odbore.
V štúdiu pre dospelých bolo 13 frekventantov, z toho v hudobnom odbore 4 a vo výtvarnom 9. 
V školskom roku 2008/2009 bolo 23 absolventov, I. stupeň absolvovalo 14 absolventov, z toho v 
hudobnom odbore 12, v tanečnom odbore 2 žiaci. II. stupeň absolvovalo 7 žiakov v hudobnom 
odbore a  2 žiaci vo výtvarnom odbore.

Zoznam študijných odborov a ich zameraní, zoznam učebných plánov: V školskom roku 
2008/2009 bolo poskytované vzdelávanie vo všetkých umeleckých odboroch: hudobný, výtvarný, 
tanečný a literárno-dramatický odbor. V jednotlivých odboroch sa postupovalo podľa nasledovných 
učebných plánov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 22.12.2003 pod 
číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004:

Hudobný odbor:  Učebný plán prípravného štúdia číslo 1c „C“, 
Učebný plán č. 2, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na klavíri, 
Učebný plán č. 3, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na keyboarde,
Učebný plán č. 4, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na husliach,
Učebný plán č. 8, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na zobcovej flaute,
Učebný plán č. 9, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na priečnej flaute a bicích 
nástrojoch,
Učebný plán č. 11, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na gitare,
Učebný plán č. 13, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hra na akordeóne,
Učebný plán č. 14, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Spev,
Učebný plán č. 15, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Hlasová výchova, spev,
Učebný plán č. 17, I stupeň – základné štúdium, zameranie Zborový spev,
Učebný plán č. 18, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Prípravné štúdium pre hru v tanečnej a 
džezovej skupine,
Učebný plán č. 20, II. stupeň – základné štúdium a štúdium pre dospelých, zameranie Hra na 
klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, gitare, akordeóne a bicích nástrojoch,
Učebný plán č. 22, II. stupeň – základné štúdium a štúdium pre dospelých, zameranie Spev.

Tanečný odbor: Učebný plán č. 37, stupeň – prípravné štúdium 1, predmet – hudobno-pohybová 
výchova,
Učebný plán č. 38, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Tanec,
Učebný plán č. 40, II. stupeň – základné štúdium, zameranie Príprava na záujmovú umeleckú 
tvorivosť od 14 rokov a pre dospelých.

Výtvarný odbor:  Učebný plán č. 42, stupeň – prípravné štúdium, zameranie Predškolská výtvarná 
výchova,
Učebný plán č. 43, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Výtvarná výchova ,
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Učebný plán č. 44, II. stupeň – základné štúdium, zameranie Výtvarná výchova zameraná na 
samostatnú tvorbu, resp. ako príprava na ďalšie štúdium výtvarnej profesie,
Učebný plán č. 46, II. stupeň – rozšírené štúdium, zameranie Ľudové umelecké remeslá a techniky 
zamerané na možnosť špecializácie alebo prípravy na ďalšie štúdium výtvarnej profesie, resp. 
samostatnú tvorbu.

Literárno-dramatický odbor:   Učebný plán č. 47, stupeň – prípravné štúdium, zameranie 
Prípravná dramatická výchova,
Učebný plán č. 48, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Dramatické a slovesné oddelenie,
Učebný plán č. 51, II. stupeň – základné štúdium, zameranie Dramatické oddelenie – príprava na 
školy umeleckého smeru. 
 
Údaje o počte zamestnancov a pedagogických zamestnancov školy: V školskom roku 2008/2009 
bolo na škole  v prepočítanom počte celkovo zamestnaných 15,6 zamestnancov, z toho 13,5 bolo 
pedagogických zamestnancov a 2,1 bolo nepedagogických zamestnancov. 
Všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačné kritériá v súlade s platnou 
legislatívou.

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl: 1 pedagogický zamestnanec 
hudobného odboru si zvyšuje kvalifikáciu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, 
10 pedagogických zamestnancov absolvovalo priebežné vzdelávanie učiteľov ( IKT), 1 
pedagogický zamestnanec sa zúčastňuje vzdelávania vedúcich pedagogických 
zamestnancov,učitelia všetkých odborov sa zúčastňovali metodických dní vo svojom odbore, 
navštevovali dostupné tvorivé dielne a workshopy. V rámci pracovných porád sa pravidelne 
oboznamovali s meniacou sa problematikou školskej legislatívy.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: Počas školského roka 2008/2009 sa škola 
prezentovala na 90 verejných aktivitách.

Verejné vystúpenia v spolupráci s Mestom Handlová, s Domom kultúry mesta Handlová,  s 
materskými, základnými a strednými školami, s Mestskou knižnicou a s CVČ- Relax:

− Pálfyho laura – deti z LDO
− Deň „D“ - prezentácia práce organizácií, ktoré sa podieľajú na príprave voľnočasových aktivít 

pre deti a mládež v meste - hudobné vstupy, výstava výtvarných prác,
− „Medzinárodný týždeň vzdelávania“ - vystúpenie DSZ, tvorivé dielne,
− hudobné produkcie na vernisážach v Dome kultúry,
− Slávnostné zasadnutie MsZ Mesta Handlová  
− Zborové koncerty DSZ – Lienka, Barborky
− Koncerty v kostole sv. Kataríny
− program detí z LDO pre celomestské privítanie sv. Mikuláša,
− Koncerty a vystúpenia na základných školách mesta a ZŠ Gašpara Drozda v Chrenovci - Brusne
− Vianočné koncertyv Kostole sv. Kataríny, na ZUŠ,
− Koncert pre Maticu slovenskú
− hudobné vstupy na literárnej súťaži „Vansovej Lomnička“,
− Koncert k MDŽ,
− Kultúrne vystúpenie pre Nemocnicu v Handlovej,
− Kráľ čitateľov – hudobné vstupy,
− Festival zborového spevu,
− Deň matiek – Dom kultúry – deti hudobného a literárno-dramatického oddelenia
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− Vystúpenia LDO v Prievidzi a v Bratislave,
− Kultúrny program na Deň učiteľov,
− Regionálna výstava – prezentácia mesta – Prievidza
− Výchovné koncerty pre materské školy,
− Krst pamätného listu pri príležitosti 120. výročia narodenia Charlesa Chaplina
− Handlovský talent,
− Koncert rockovej hudby,
− Deň otvorených dverí pre žiakov Gymnázia I. Bellu v Handlovej,
− Deň Zeme,
− Otvorené hodiny HV na základných školách v meste,
− Vystúpenia v Chrenovci-Brusne a vo Veľkej Čausi pri príležitosti Dňa matiek,
− Gitarová okresná prehliadka,
− Integratívny výchovný program pre žiakov ZŠ,
− Tematické koncerty na ZUŠ,
− Absolventské recitály,
− Absolventská výstava,
− Pravidelné výstavy žiakov VO v priestoroch ZUŠ
− Kultúrne vystúpenie pre žiakov 9-tych ročníkov ZŠ Mierové námestie

Účasť žiakov školy na súťažiach a prehliadkach:

− Festival zborového spevu,
− Spevácka súťaž – Stančekova Prievidza
− súťaže žiakov tanečného odboru  vo Zvolene, 
− Regionálna gitarová prehliadka v Handlovej,
− Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo, celoslovenské kolo,
− Súťaž dychových nástrojov – Nové Zámky – Súbor zobcových fláut  
− Akordeónová súťaž – Tvrdošín,
− Medzinárodná gitarová súťaž Bojnice,
− Bojnická perla – spevácka súťaž,
− POP piano v modernom rytme
− Senická dúha – súťaž VO
− „Sedím na čiernom zlate“ - súťaž VO,
− „Môj dedko je baník“ -  literárna súťaž,
− Súťaž VO v Trenčíne,
− „Šaliansky Maťko“ - krajské kolo,
− Prehliadka regiónov – Bratislava – žiaci LDO,
− Literárny klub – Prievidza – žiaci LDO 

Aktivity poriadané školou:

− pravidelné výstavy výtvarných prác – minimálne 1x mesačne,
− pravidelné školské koncerty – minimálne 1x mesačne,
− tematické koncerty,
− výchovné koncerty pre žiakov základných škôl a materských škôl,
− koncerty a tanečné vystúpenia pre ZŠ s MŠ Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne,
− Regionálna gitarová prehliadka,
− absolventské recitály,
− absolventská výstava,
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− koncerty DSZ Barborky a Lienka,
− vystúpenia žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru,
− tvorivé dielne,
− triedne verejné vystúpenia žiakov školy.

Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená:  V spolupráci s Mestom Handlová sa škola 
 aktívne zapojila do projektu „Medzinárodný týždeň vzdelávania,“ v rámci ktorého sa žiaci školy 
zúčastnili na tvorbe Akadémie škôl mesta Handlová. V rámci tohto projektu škola zorganizovala a 
uskutočnila  workshop zameraný na využitie tvorivej dramatiky ako vyučovacej metódy.
Základná umelecká škola v Handlovej úspešne vykonáva činnosť so žiakmi s mentálnym a 
fyzickým postihom v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Prievidzi a so 
Špeciálnou základnou školou v Handlovej. V rámci možností Školského vzdelávacieho programu 
škola pripravuje podmienky na vyučovanie predmetu Počítačová propagácia a Kompozícia 
počítačovej hudby.
Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy: Škola je umiestnená v 
účelovej budove, s primeraným materiálno-technickým vybavením, ktoré zodpovedá požiadavkám 
modernej edukácie v jednotlivých odboroch. V hudobnom odbore sa pravidelne dopĺňajú hudobné 
nástroje a ich súčasti, dbá sa na ich údržbu. Vo výtvarnom odbore technické prístroje a pomôcky sú 
pravidelne kontrolované. 
Údržbu budovy si škola vykonáva svojpomocne, v školskom roku 2008/2009 bola vykonaná oprava 
zatekajúcej časti budovy, ale pokiaľ nebude dokončené podkrovie a strecha, problémy so 
zatekajúcou vodou budú pretrvávať. Niektoré časti budovy už začínajú preukazovať charakter 
havaríjneho stavu ( vonkajšia omietka, odtokové rúry, vonkajšie murivo ). Rozpočet školy 
neumožňuje vykonávať opravy finančne náročnejšieho charakteru.
Vedenie školy v spolupráci so zamestnancami sa snaží v rámci možnosti udržať atraktivitu budovy, 
aby bola dôstojným stánkom šírenia kultúry a umenia pre obyvateľov mesta Handlová.  

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

V rozpočtovom roku 2008 bol rozpočet školy vo výške 5 927,- tisíc korún (196 740,-€)

− z toho mzdy a platy ( 610): 3 492,- tis. Sk  (115 913 €)
− z toho poistné fondy ( 620):                    1 240,- tis. Sk  (  41 160 €)
− z toho neinvestičné výd. ( 630):                 762 ,- tis. Sk  (  25 293 €)
− z toho bežné transfery ( 640):                         3,- tis. Sk  (       100 €)      
− z toho príjmy iné prevádzkové:                  430,- tis. Sk   (  14 273€) 

( Prepočítané konverzným kurzom 30,126)

Správa o finančnom hospodárení s pridelenými finančnými prostriedkami tvorí prílohu k Správe.

Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2008/2009:
− poskytovanie odborného umeleckého vzdelania vo všetkých odboroch pre širokú vzorku 

záujemcov: z celkového počtu žiakov je 9 frekventantov štúdia pre dospelých;
− zabezpečenie plnohodnotného procesu umeleckej edukácie: komplexný rozvoj osobnosti 

žiaka prostredníctvom umenia, poznávacie a činnostno-praktické zameranie, rozvoj všetkých 
zložiek osobnosti – kognitívna, psychomotorická, sociálna;

− pokračovanie výučby v elokovaných triedach: elokované triedy sú na Základnej škole s 
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materskou školou Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne a Materskej škole Ul. Mostná v 
Handlovej;

− princípy humanisticky orientovanej pedagogiky: umenie sa chápe v determinácii sociálnej 
interakcie, práca v oblasti umeleckej edukácie so žiakmi so zdravotným postihom a poruchami 
učenia v spolupráci s PPP v Prievidzi a ŠZŠ v Handlovej;

− formovanie komunikačných kontaktov medzi žiakom a učiteľom: spoločné umelecké 
produkcie učiteľov a žiakov školy, žiak sa stáva na javisku rovnocenným a dôležitým partnerom 
učiteľa, stráca sa vzťah nadradenosti a podradenosti;

− spolupráca mestských inštitúcií pri produkčných aktivitách školy: viď údaje o aktivitách 
školy;

− spolupráca školy s organizáciami: intenzívna spolupráca s materskými, základnými a 
strednými školami mesta, s inštitúciami mesta – Mesto Handlová, Dom kultúry mesta 
Handlová, Mestská knižnica v Handlovej, CVČ-Relax Handlová, DD v Handlovej, Nemocnica 
Handlová a ďalšie organizácie v meste, spolupráca so školskými samosprávnymi orgánmi: Rada 
školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej, Výbor rodičovského združenia pri Základnej 
umeleckej škole v Handlovej, ZO OZ, Grémiom politických strán, saturácia kultúrnych potrieb 
obyvateľov mesta, intenzívna spolupráca s inými základnými umeleckými školami v bližšom i 
širokom regióne a pod.;

− socioemočná klíma na škole : vzhľadom k vysokému pracovnému nasadeniu atmosféra v 
kolektíve je podmienená veľmi dobrými pedagogickými a produkčnými výsledkami, prevláda 
spolupatričnosť, spolupráca;

− integrácia IKT v edukačnom procese: IKT aplikované najmä vo výtvarnom odbore- 
počítačová grafika; materiálne zabezpečenie pre hudobný odbor, vytvorenie integrovaného 
viacodborového programu s využitím digitálnej techniky vo forme javiskového predstavenia pre 
žiakov základných škôl v meste.

− využívanie moderných vyučovacích metód: akcentácia zážitkového učenia vo všetkých 
odboroch, heuristické metódy, skupinová práca, kooperatívne a projektové vyučovanie, 
slobodná práca žiakov, úlohy na osem druhov inteligencií a pod.;

− prezentácia školy v regionálnych masmédiách: pravidelná; škola odprezentovaná aj v 
Slovenskom rozhlase.

− nedostatky vrátane návrhov opatrení: 
− zabrániť odchodu žiakov hudobného odboru počas školského roka – opatrenia:

zvýšiť intenzitu zážitkovosti  učenia;

Personálne zabezpečenie školy školský rok 2008 – 2009

Riaditeľ školy : PaedDr. Danka Bátorová

Zástupca riaditeľa : Mgr. Zuzana Jakušovská

Umelecká rada školy: Mgr. Jana Chudá
                                    Zuzana Anjelová
                                    Ivana Minichová
                                    Tomáš Klenko
                                    Mgr. art. Barbora Špániková

Pedagogickí zamestnanci hudobný odbor:
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                                             klavírne oddelenie: Elena Filipová – predseda
                                                                               PaedrDr. Mgr. Danka Bátorová
                                                                               Mgr. Jana Chudá
                                                                               Mgr. Iveta Gogová
                                                                               Mgr. Zuzana Jakušovská
                                                                               Denisa Smačková
                                                                               Katarína Bundová

                                            Spevácke oddelenie : Anežka Balušínska – predseda
                                                                                Mgr. Zuzana Jakušovská
               
Strunové oddelenie : Ján Králik – predseda
                                    Katarína Engererová

                                           Dychové a bicie oddelenie : Zuzana Anjelová – predseda
                                                                                          Mgr. Zuzana Jakušovská
                                                                                          Zlatko Krško

Akordeónové oddelenie : Mgr. Iveta Gogová – predseda

                                          Oddelenie hudobnej náuky : Mgr. Zuzana Jakušovská – predseda
                                                                                           Anežka Balušínska
                                                                                            Jana Chudá
                                                                                            Zlatko Krško

Výtvarný odbor : Anna Gurtlerová

Tanečný odbor : Ivana Minichová

Literárno- dramatický odbor : Mgr. art. Barbora Špániková

Oddelenie personálne,  administratívne, majetkové: Katarína Nemcová
Nepedagogickí zamestnanci : školník Stanislav Padúch
                                                   upratovačka : Iveta Heleczová
                                                   ekonómka : Katarína Puterová – externista
                                                   rozvoz stravy : Zlatko Krško - externista

Manažment školy motivoval všetkých zamestnancov k aktívnej medziodborovej spolupráci. 
Škola participuje na spoločenských a kultúrnych podujatiach mesta, je organizátorom 
celomestských, regionálnych, celoslovenských ale aj medzinárodných podujatí. Pravidelne 
prezentuje svoje aktivity v regionálnych masmédiách.

Riaditeľka školy úprimne ďakuje sponzorom: Reštaurácia Mlaď – p. Krško, Reštaurácia 
hotela Baník v Handlovej – p. Maďar, ELTOP – p. Gazdarica, sponzorom súťaže žiakov v Nových 
Zámkoch a všetkým priaznivcom školy.

 Stanovisko Rady školy / 09. 09. 2009 /

RŠ berie na vedomie správu o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2008- 2009.
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UZNESENIE MsZ (29. 10. 2009):

MsZ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy, Poštová 58, Handlová za školský rok 2008-2009, predloženú Bc. Jánom 
Králikom,  riaditeľom školy, bez výhrad.

MsZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy, Poštová 58, Handlová za školský rok 2008-2009, v predloženom rozsahu.

Spracoval : PaedDr. Mgr. Danka Bátorová, Bc. Ján Králik (doplnenie správy 
   v zmysle uznesenia MR zo dňa 13.10.2009)
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