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Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10, Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti o jej výsledkoch v podmienkach školy 

v školskom roku 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trnave, 30. septembra 2016                                                                              Mgr. Beáta Balgavá 

                                                                                                                                    riaditeľka školy 

Správa bola schválená Radou školy  

po predložení riaditeľstvom a Umeleckou radou školy  

dňa 7. októbra  2016. 
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Názov: Základná umelecká škola 

Druh školy: základná umelecká škola 
Typ školy: základná umelecká škola s výtvarným a literárno-dramatickým odborom 
 

Adresa školy: Ulica Mozartova 10, 917 08 Trnava 

Telefónne čísla:  

 

riaditeľka  školy: Mgr. Beáta Balgavá, 0918 43 73 21, 033 323 66 92 

zástupca riaditeľky: Mgr. art. Miroslav Trubač 033 323 66 90 

ekonómka: Oľga Hluchá 033 323 66 93 

mzdová účtovníčka: Zuzana Benediková 033 323 66 91   

 

Internetová a elektronická adresa školy_2015/2016:  

https://zus-trnava.sk 

umelec@stonline.sk 

pedagógovia:  

beata.balgava@zusmo.trnava.sk 

gabriela.hornackova @zusmo.trnava.sk 

katarina.horvathova@zusmo.trnava.sk 

helena.migrova@zusmo.trnava.sk 

miroslav.trubac@zusmo.trnava.sk 

michaela.martinkovicova@zusmo.trnava.sk 

jana.buchelova@zusmo.trnava.sk  

ekonomické oddelenie: 

umelec@stonline.sk 

olga.hlucha@zusmo.trnava.sk  

zuzana.benedikova@zusmo.trnava.sk          

 

Zriaďovateľ: Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava/Odbor vzdelávania, športu a kultúry 

 

Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy (od školského roka 2010/2011) 

Mgr. Art. Miroslav Trubač, zástupca riaditeľky (od školského roka 2014/2015) 
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mailto:miroslav.trubac@zusmo.trnava.sk
mailto:jana.buchelova@zusmo.trnava.sk
mailto:umelec@stonline.sk
mailto:olga.hlucha@zusmo.trnava.sk
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Rada školy:    

1. PaedDr. Gabriela Hornáčková 

               predsedkyňa 

    

2. Mgr. art. Katarína Horváthová 

              pedagóg 

   

3. Daniela Haladová 

               nepedagogický zamestnanec 

    

4. Mgr. Monika Veselská  

              rodič 

 

5. Ing. Viera Babečková  

              rodič 

 

6. PhDr. Gabriela Reyová  

               rodič 

   

7. Mgr. Jana Tomčíková  

              rodič 

8. PhDr. Monika Bašnáková  

              zástupca zriaďovateľa 

 

9. Ing.  Vladimír Butko  

              zástupca zriaďovateľa (poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trnava) 

   

10. Mgr. Marek Neštický  

              zástupca zriaďovateľa (poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trnava) 

 

11.     Mgr. Martin Uhlík  

               zástupca zriaďovateľa (poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trnava) 
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Umelecká rada školy: 

Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy a výtvarný pedagóg 

Mgr. Helena Migrová, výtvarný pedagóg 

Mgr. art . Katarína Horváthová-Pripková, výtvarný pedagóg 

Mgr. art. Miroslav Trubač, výtvarný pedagóg 

Mgr. Michaela Marinkovičová, výtvarný pedagóg 

Miloš Balgavý, akademický sochár, sklársky výtvarník 

 

Počet žiakov: 

Celkový počet žiakov vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore:    

v školskom roku 2015/2016: 418  (stav k 15.09.2015), 

počet prijatých žiakov v školskom roku 2015/2016: 45 (do 15.09.2015). 

Absolventi prijatí na ďalšie štúdium: 22. 

Dospelí absolventi: 2. 

Žiaci školy v 1. a 2. časti I. stupňa základného umeleckého vzdelávania a v II. stupni umeleckého 

vzdelávania, a tiež vzdelávania pre dospelých dosahovali výborné výsledky. Žiadni zo žiakov školy 

neboli vylúčení. 

 
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov: 
 
Výtvarný odbor: 

Kresba/K, Maľba/M, Grafika /G, Sochárstvo/S, Dekoratívne činnosti/DČ,  Modelovanie 

a práca s materiálom/MT, Keramika/K, Dejiny umenia - Vybrané state z dejín výtvarného 

umenia/VDU,  Základy architektonickej tvorby/ZAT, Akcie a projekty viazané na plochu/APL, Akcie 

performance a projekty viazané na priestor/APR, Animácia/A, Film/FI, Fotografia/F, Fotografia 

a film/FFI, Film a video/FIV, Grafický dizajn/GD, Dizajn/D, Inštalácia v priestore/IMŠ,  Interpretácie 

a komunikácie výtvarného diela/IKVD, Krajinná tvorba/KT,  Ľudové umelecké remeslá 

a techniky/LURT, Multimediálne realizácie/MR, Počítačová grafika/PG, Počítačová grafika 

a video/PGV, Štúdie a analýzy vizuálnej skutočnosti so zreteľom na základné štúdium vyjadrovacích 

prostriedkov/ŠVP, Štúdium výtvarných prostriedkov a kompozície/ŠVPK, Telová tvorba/TT, 

Textil/TEX, Tvorba objektu/TO, Tvorba prostredia/TP, Tvorba šperkov a odevu/TŠO, Typografia/TYP, 

Video/V 
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Literárno-dramatický odbor: 

             Bábkarská technológia/B, Dejiny dramatickej tvorby/DDT, Dejiny dramatickej tvorby 

s bábkou/DDTB, Dejiny slovesnej tvorby/DSTS, Dramatická príprava/DP, Dramatika 

a slovesnosť/DS,  Dramatika s bábkou a slovesnosť/DBS, Hudobná a hlasová príprava/HHP, 

Individuálna príprava na štúdium/IPŠ, Poetika/PE, Pohyb/PO, Práca v súbore/PS, 

Prednes/PRE, Prípravná a dramatická výchova/PDV,  Technika vodenia bábok a prednes/TVBP, 

Technika vodenia jednoduchých bábok a prednes/TVJP,  Štúdium bábkových úloh a umelecký 

prednes/ŠBUP, Štúdium rolí a umelecký prednes a sólový dramatický prejav/ŠS, Štúdium úloh pre 

bábky a umelecký prednes/ŠÚUP,  

Základy dramatickej tvorby/ZDT, Základy dramatickej tvorby s bábkou/ZDTP, Základy umeleckej 

tvorby/ZST, Umelecký prednes/UP 

 

Učebné plány – výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor 

 

   Učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy pre výtvarný 

odbor a literárno-dramatický odbor, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky dňa 20. augusta 2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. 

septembra 2009 boli v školskom roku 2015/2016 nahradené novými – Rámcovými učebnými 

plánmi Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy, schválenými 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod 

číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 

2015. V školskom roku 2014/2015 sa postupovalo podľa Učebných plánov z roku 2009. 

    Učebné plány pre základnú umeleckú školu sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu 

základnej umeleckej školy pre primárne umelecké vzdelávanie a nižšie sekundárne umelecké 

vzdelávanie. Obsahujú tiež učebné plány prípravného štúdia, I. a II. stupňa základného 

štúdia, rozšíreného štúdia a štúdia pre dospelých. Sú rozčlenené podľa jednotlivých 

umeleckých odborov základnej umeleckej školy, jednotlivých druhov štúdia a príslušných 

umeleckých zameraní. Jednotlivé učebné plány sú označené číslom, obsahujú informácie o 

stupni poskytovaného vzdelávania, o študijnom zameraní, o odporúčanom veku na prijatie 

žiaka na príslušné štúdium  a o dĺžke štúdia. Zároveň sú v nich uvedené povinné vyučovacie 

predmety a ich týždenná hodinová dotácia. Samostatný učebný plán určuje voliteľné 

vyučovacie predmety, ktoré sa vyučujú výberom v rozsahu hodinovej dotácie určenej pre 
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výučbu voliteľných vyučovacích predmetov. Riaditeľ školy -  po prerokovaní s umeleckou 

radou môže upraviť učebné plány podľa regionálnych podmienok a potrieb v rozsahu 20% vo 

všetkých povinných vyučovacích predmetoch okrem hlavného predmetu a určí využitie 

voliteľných vyučovacích predmetov.  

 

1. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.  

 

2. Vyučovacie hodiny možno spájať alebo deliť. Najviac možno spojiť tri vyučovacie hodiny  

v týždni. V literárno-dramatickom odbore (LDO) možno do jedného bloku spojiť najviac 3,5 

hodiny. Vybrané state z dejín umenia a Interpretácie a komunikácie výtvarného diela sú 

v rámci jednej hodiny 60 minútové, v rámci dvoch hodín 130 minútové. 

 

3. V jednotlivých umeleckých odboroch sa vyučuje formou individuálneho a skupinového 

(kolektívneho) vyučovania podľa príslušných učebných plánov, vek je uvádzaný ako 

odporúčaná optimálna hranica na zaradenie žiaka do štúdia a ročníka.  

 

4. Vyučovanie voliteľných vyučovacích predmetov vo všetkých umeleckých odboroch  

a stupňoch zriaďuje riaditeľ školy.  

 

5. Mieru vyučovacej povinnosti učiteľov upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky  

č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických 

zamestnancov.  

Výtvarný odbor 

Poznámky k učebným plánom: 

Prípravné štúdium  

Prípravné štúdium výtvarného odboru ZUŠ je určené pre nadané deti v predškolskom veku.  

Nečlení sa na predmety. Zahŕňa plošné i priestorové výtvarné činnosti s dôrazom na spontánny 

detský výtvarný prejav. Ukončené je výstavou prác žiakov. Skupinu je možné zriadiť podľa 

podmienok a záujmu už pri počte 5 žiakov;  

Dĺžka štúdia: 1 alebo 2 roky.  
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Základné štúdium I. stupeň  

Prvá časť I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ zodpovedá 1. až 4. ročníku ZŠ. 

Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania prípravného štúdia alebo na základe 

prijímacej skúšky; zaraďovaní do ročníkov sú na základe veku – súbežne s ročníkmi ZŠ. Žiaci si 

osvojujú základné procesy, prostriedky a techniky výtvarných disciplín. Štúdium sa nečlení na 

predmety. Zahŕňa kreslenie, maľovanie, grafiku, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie i 

zoznamovanie s multimédiami; primerane veku (prevažne formou výtvarnej interpretácie) je 

žiakom sprístupňované historické i novodobé umenie.  

Štúdium je ukončené záverečnou výstavou prác žiakov.  

Druhá časť I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ zodpovedá 5. až 9. ročníku ZŠ. 

Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania prvej časti I. stupňa štúdia alebo na 

základe prijímacej skúšky; zaraďovaní do ročníkov sú na základe veku – súbežne s ročníkmi ZŠ. V 

prípade potreby si zručnosti a vedomosti dopĺňajú individuálnym štúdiom.  

Štúdium sa nečlení na predmety, ale obsahuje kreslenie, maľovanie, grafika, modelovanie, 

fotografia, dizajn, elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné vytváranie, video a animáciu 

– proporcionalitu jednotlivých zložiek volí učiteľ na základe podmienok školy a profilácie žiakov, v 

súlade so ŠVP. Žiaci sa oboznamujú s dejinami umenia, s novodobými i súčasnými tendenciami.  

Druhá časť I. stupňa základného štúdia výtvarného odboru ZUŠ sa ukončuje vystavenou 

záverečnou prácou alebo kolekciou prác.  

Rozšírené štúdium I.  

Je štúdium, ktoré zodpovedá druhej časti I. stupňa základného štúdia, ale má väčšiu časovú 

dotáciu. Je určené najmä žiakom, ktorí sa pripravujú na talentové skúšky na strednú školu.  

Ukončené je vystavenou záverečnou prácou alebo kolekciou prác.  

 

Základné štúdium II. stupeň  

Štúdium zodpovedá stredoškolskému veku (sekundárne vzdelávanie). Žiaci sú prijímaní na 

štúdium na základe absolvovania I. stupňa základného alebo rozšíreného štúdia alebo na základe 

prijímacej skúšky; zaraďovaní do ročníkov sú na základe veku – súbežne s ročníkmi SŠ. V prípade 

potreby si žiak látku preberá individuálnym štúdiom. Štúdium sa nečlení na predmety, 

špecializuje sa na média alebo disciplíny podľa zamerania žiaka (dôraz je kladený na koncepčné 

myslenie, tvorivosť, zručnosti a informovanosť o aktuálnych tendenciách umenia. 

Štúdium je ukončené záverečnou prácou alebo kolekciou prác. 
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Literárno-dramatický odbor 

 
Poznámky k učebným plánom: 
 
1. Do prípravného štúdia LDO sa prijímajú žiaci 1. ročníka základnej školy, v mimoriadnych 

prípadoch žiaci posledného roka predškolského veku. V tom prípade navštevujú prípravné 

štúdium 2 roky. V prípravnom štúdiu sa vyučuje v skupine 5 až 15 žiakov.  

2. V základnom štúdiu I. a II. stupňa sa vyučuje v skupine 5 až 10 žiakov, pokiaľ nie je uvedené 

inak.  

3. Vyučovací predmet prednes v 1. a 2. ročníku prvej časti I. stupňa základného štúdia (prvé dva 

roky primárneho umeleckého vzdelávania) sa vyučuje v skupine 5 – 10 žiakov, prípadne týždenne 

sa striedajú skupiny žiakov po 2 až 3 podľa potreby.  

4. Vo vyučovacom predmete prednes od 3. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia v 

dramatickom a slovesnom oddelení sa vyučuje v skupine 2 až 3 žiakov.  

5. Vyučovací predmet vodenie bábok a prednes na I. stupni základného štúdia v bábkarskom 

oddelení (od 3. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania) sa vyučuje v skupine 2 až 4 žiakov.  

6. Práca v súbore sa vyučuje v skupine od 5 žiakov.  

7. V rozšírenom štúdiu na I. stupni sa vyučovací predmet individuálna príprava vyučuje 

individuálne.  

8. V základnom štúdiu na II. stupni sa vyučovací predmet štúdium rolí a umelecký prednes (0,5 

vyučovacej hodiny týždenne) vyučuje individuálne, prípadne 1 vyučovacia hodina týždenne sa 

vyučuje v skupine 2 žiakov.  

9. V základnom štúdiu na II. stupni – študijné zameranie príprava na vysoké školy – sa vyučovací 

predmet individuálna príprava na štúdium vyučuje individuálne.  

10. V základnom štúdiu na II. stupni – študijné zameranie záujmová umelecká činnosť – sa 

vyučovací predmet hudobná a hlasová príprava vyučuje v skupine do 10 žiakov.  

11. V základnom štúdiu na II. stupni – študijné zameranie príprava na vysoké školy – sa vyučovací 

predmet hudobná a hlasová príprava vyučuje v skupine 2 žiakov. Predmet môžu navštevovať aj 

iní záujemcovia z príslušného ročníka.  

12. V štúdiu pre dospelých sa vyučuje v skupine 4 až 8 žiakov.  

13. Do vyučovacieho bloku možno spojiť najviac 3,5 hodiny.  

14. Na vyučovaní predmetu pohyb sa využíva sprievod v rozsahu 1 hodiny týždenne.  

15. Vo vyučovacom predmete hudobná a hlasová príprava sa využíva sprievod 0,5 hodiny 

týždenne podľa potrieb a podmienok školy.  
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16. Hodiny práce v súbore, ak ročník nepripravuje inscenáciu, je možné využívať na tvorivé 

písanie, na prednesové činnosti, prácu s Orffovými nástrojmi, v rozšírenom štúdiu na hlasovú 

výchovu – podľa potrieb skupiny a podľa podmienok školy.  

17. V prvých dvoch ročníkoch primárneho umeleckého vzdelávania je hlavným vyučovacím 

predmetom dramatická príprava, v treťom a štvrtom ročníku dramatika a slovesnosť (dramatika 

s bábkou a slovesnosť).  

18. Hlavným vyučovacím predmetom nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania je vo 

všetkých štyroch ročníkoch dramatika a slovesnosť (dramatika s bábkou a slovesnosť). 

1. Do prípravného štúdia LDO sa prijímajú žiaci 1. ročníka základnej školy, v mimoriadnych 

prípadoch žiaci posledného roka predškolského veku. V tom prípade navštevujú prípravné 

štúdium 2 roky. V prípravnom štúdiu sa vyučuje v skupine 5 až 15 žiakov.  

2. V základnom štúdiu I. a II. stupňa sa vyučuje v skupine 5 až 10 žiakov, pokiaľ nie je 

uvedené inak.  

3. Vyučovací predmet prednes  v 1. a 2. ročníku prvej časti I. stupňa základného štúdia (prvé 

dva roky primárneho umeleckého vzdelávania) sa vyučuje v skupine 5 – 10 žiakov, prípadne 

týždenne sa striedajú skupiny žiakov po 2 až 3 podľa potreby.  

4. Vo vyučovacom predmete prednes od 3. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia  

v dramatickom a slovesnom oddelení sa vyučuje v skupine 2 až 3 žiakov.  

5. Vyučovací predmet vodenie bábok a prednes na I. stupni základného štúdia v bábkarskom 

oddelení (od 3. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania) sa vyučuje v skupine 2 až 4 

žiakov.  

6. Práca v súbore sa vyučuje v skupine od 5 žiakov.  

7. V základnom štúdiu I. stupňa - v rozšírenom štúdiu sa vyučovací predmet individuálna 

príprava vyučuje individuálne.  

8. V základnom štúdiu II. stupňa sa vyučovací predmet štúdium rolí a umelecký prednes (0,5 

vyučovacej hodiny týždenne) vyučuje individuálne, prípadne 1 vyučovacia hodina týždenne 

sa vyučuje v skupine 2 žiakov.  

9. V základnom štúdiu II. stupňa – študijné zameranie príprava na vysoké školy – sa vyučovací 

predmet individuálna príprava na štúdium vyučuje individuálne.  

10. V základnom štúdiu II. stupňa – študijné zameranie záujmová umelecká činnosť – sa 

vyučovací predmet hudobná a hlasová príprava vyučuje v skupine do 10 žiakov.  
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11. V základnom štúdiu II. stupňa – študijné zameranie príprava na vysoké školy – sa 

vyučovací predmet hudobná a hlasová príprava vyučuje v skupine 2 žiakov. Predmet môžu 

navštevovať aj iní záujemcovia z príslušného ročníka.  

12. V štúdiu pre dospelých sa vyučuje v skupine 4 až 8 žiakov.  

13. Do vyučovacieho bloku možno spojiť najviac 3,5 hodiny.  

14. Na vyučovaní predmetu pohyb sa využíva sprievod v rozsahu 1 hodiny týždenne.  

15. Vo vyučovacom predmete hudobná a hlasová príprava sa využíva sprievod 0,5 hodiny 

týždenne podľa potrieb a podmienok školy.  

16. Hodiny práce v súbore, ak ročník nepripravuje inscenáciu, je možné využívať na tvorivé 

písanie, na prednesové činnosti, prácu s Orffovými nástrojmi, v rozšírenom štúdiu na hlasovú 

výchovu – podľa potrieb skupiny a podľa podmienok školy.  

17. V prvých dvoch ročníkoch primárneho umeleckého vzdelávania je hlavným vyučovacím 

predmetom dramatická príprava, v treťom a štvrtom ročníku dramatika a slovesnosť 

(dramatika s bábkou a slovesnosť).  

18. Hlavným vyučovacím predmetom nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania je vo 

všetkých štyroch ročníkoch dramatika a slovesnosť (dramatika s bábkou a slovesnosť).  

 

Organizácia štúdia: 

 

Prípravné štúdium – od  5 rokov, dĺžka štúdia 1 – 2 roky 

I. stupeň – základné štúdium  

1. časť  - Primárne umelecké vzdelávanie, dĺžka štúdia 4 roky 

2. časť -  Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie, dĺžka štúdia 5 rokov 

I. stupeň – rozšírené štúdium – štúdium pre mimoriadne nadaných žiakov s rozšírenou časovou 
                                                         dotáciou  
II. stupeň – základné štúdium – základné štúdium a štúdium pre dospelých –  od 14 rokov a vyššie,  
                                                          (do 25 rokov), dĺžka štúdia 4 roky 

II. stupeň – rozšírené štúdium – štúdium pre mimoriadne nadaných žiakov,  
                                                           dĺžka štúdia 4 roky 

Štúdium pre dospelých – vek sa neurčuje(zvyčajne od 25 rokov a vyššie), dĺžka štúdia  4 roky 
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Pedagógovia školy v školskom roku 2015/2016 

Výtvarný odbor: 

Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy 

Mgr. art. Miroslav Trubač, zástupca riaditeľky 

Mgr. Dušan Horváth 

Mgr. Helena Migrová 

PaedDr. Gabriela Hornáčková 

Mgr. art. Katarína Horváthová-Pripková 

Mgr. Michaela Martinkovičová 

Literárno-dramatický odbor: 

Mgr. Jana Buchelová 

 

Ekonomickí zamestnanci 

Oľga Hluchá, ekonómka školy 

Zuzana Benediková, mzdová účtovníčka 

 

 

Prevádzkoví zamestnanci  

Daniela Andelová, upratovanie 

Mária Novanská, upratovanie 

Ľuboš Hrdlička – školník, zamestnanec STEFE Trnava 

 

Počet zamestnancov v školskom roku 2015/2016: 13 

 

Všetci pedagogickí zamestnanci ZUŠ výtvarného odboru ZUŠ spĺňajú kvalifikačné predpoklady, 

pedagogička LDO si kvalifikačné predpoklady do júna 2015 doplnila (výnimka MŠ SR, 2013).  

 

Mgr. Beáta Balgavá, riaditeľka školy 

1981-1983 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Veda o výtvarnom umení 

1975-1979 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Trnave, Slovenský jazyk – Výtvarná výchova 

 (v rokoch 1980-1997 pôsobila v Galérii Jána Koniarka v Trnave) 

pedagogička s prvou atestáciou 

 

Mgr. Dušan Horváth 

1968-1972 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Trnave, 1. – 5. ročník ZŠ – Výtvarná výchova 
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pedagóg s prvou atestáciou 

 

Mgr. Helena Migrová 

1998-2000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, magisterské štúdium - Výtvarná výchova  

1991-1994 Vysoká škola pedagogická v Nitre (bakalárske štúdium) - Výtvarná výchova 

1977-1981 Stredná umelecko-priemyselná škola v Bratislave, propagačná grafika 

pedagogička s prvou atestáciou 

 

PaedDr. Gabriela Hornáčková 

2010-2012 Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici - Učiteľstvo výtvarného umenia   

2001-2003 Academia Cividale, Florencia - súkromné štúdium kresby a maľby, Lorenzo  Migliorini 

1979-1984 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Trnave, 1. – 5. ročník ZŠ, 

pedagogička s prvou atestáciou 

 

Mgr. art Katarína Horváthová-Pripková 

1995-2001 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Voľné umenie – grafika, ateliér KR.E.S.BA, 

Vladimír Popovič 

1989-1993 Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, textilné výtvarníctvo 

 

Mgr. art. Miroslav Trubač 

2012 člen Slovenskej výtvarnej únie, Resculpture.sk (asociácia sochárov) 

2005-2011 Vysoká škola výtvarných umení, v Bratislave, Socha, objekt, inštalácia, Doc. Patrik Kovačovský 

2001-2005 Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, kameňosochárstvo 

 

Mgr. Michaela Martinkovičová 

2013 – 2015 – Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Magisterské štúdium: Pedagogika výtvarného umenia 

2010 – 2013 – Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Bakalárske štúdium: Animácia výtvarného umenia 

2006 – 2010 – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave, Odbor: Scénická dekoračná tvorba a 

reprodukčná maľba 

Mgr. Michaela Martinkovičová v školskom roku 2015/2016 úspešne absolvovala adaptačné vzdelávanie pedagogického 

zamestnanca do praxe (Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia a ich aplikácia vo vyučovacom procese a 

Fenomén detského prejavu a jeho realizácia formou hravých výtvarných činností ). 

 

Mgr. Jana Buchelová 

2013-2015 Filozofická fakulta Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave – Slovenský jazyk  

1995-1999 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity  v Trnave, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 

pre II. stupeň ZŠ, Prírodopis – Etická výchova 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

V školskom roku 2015/2016 Mgr. art. Miroslav Trubač požiadal o zaradenie do funkčného vzdelávania 

organizovaného Metodicko-pedagogickým centrom v Trnave.  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

Výstavy, súťaže  a iné podujatia, ocenenia 

Mgr. Dušan Horváth 

1) Zlatá medaila v Medzinárodnej výtvarnej súťaži sv. Martin v Szombathely za grafiku: Sophia 
Mečírová, 6.rokov, 

2) Střetnutí s uměním v Břeclavi - cena poroty: Gabriela Jankovičová, 17 rokov, za maľbu, 
3) Čestné uznanie v XXI. ročníku Gorazdovo výtvarné Námestovo: Adriána Činčurová, 15 rokov za 

maľbu 
4) Čestné uznanie v XXI. ročníku Gorazdovo výtvarné Námestovo: Monika Polakovičová, 16 rokov za 

grafiku, 

5) Žiačka Adriána Činčurová – 9.roč. bola úspešne prijatá na štúdium animácie SŠUP Trenčín 

 Mgr. Helena Migrová 

prínos pre školu - prezentáciou školy na verejnosti: 

  1.) výstavou prác žiakov - keramiky na radnici mesta Trnavy 

  2.) žiakmi graficky spracované hudobné motívy - využité na grafický dizajn-  prebal bulletinu 16. 

ročníka súťaže Scheidrova Trnava 

 (Celoslovenská interpretačná súťaž Žiakov ZUŠ) 

   3.) Žiačka Adriána Fabiánová / absolventka štúdia l. a ll. stupňa výtvarného odboru ZUŠ /  

 získala na 19. MEDZINÁRODNOM FESTIVALE  kreslenia v Zabrze 
 v VII. KATEGÓRII od 17 -19 rokov /stredné školy  čestné uznanie 

 úspešne absolvovala talentové aj prijímacie skúšky a bola prijatá  
na Vysoké učení technické v Brne - Fakultu architektúry 

 úspešne absolvovala talentové prijímacie skúšky na Slovenskú technickú univerzitu-Fakultu 
architektúry v Bratislave 
 

Mgr. Beáta Balgavá 
 
reprezentácia školy na Slávnosti ruží usporiadanej Múzeom hudby Slovenského národného múzea 

v kaštieli v Dolnej Krupej, celoplošné zabezpečovanie možností  reprezentácie školy 
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ateliér Mgr. art. Kataríny Horváthovej 

 

 
 

 
ateliér PaedDr. Gabriely Hornáčkovej 

 

 

       

 



16 
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výtvarné práce žiakov z ateliéru Mgr. art. Kataríny Horváthovej-Pripkovej 

 

   
ateliér PaedDr. Gabriely Hornáčkovej              ateliér Mgr. Dušana Horváth 

 

a 
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ateliér Mgr. Heleny Migrovej, keramické práce žiakov v zasadacej sieni Radnice Trnava 

 

 
                             bulletin Schneiderovej Trnavy 2016 
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19. Festival kreslenia v Zabrze, 28.5. – 31.5.2015 
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PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY 
19 MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU RYSOWANIA 

W ZABRZU  
 

3 CZERWCA 2016 ROKU 
 
 

 
Jury 19 MFR w składzie: 
 
PRZEWODNICZĄCY – prof. Grzegorz Hańderek – prorektor Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
 
CZŁONKOWIE 
 
- prof. Zbigniew Bajek – ASP w Krakowie 
- prof. Tomasz Chudzik – AJD w Częstochowie 
- dr hab. Michał Minor – ASP w Katowicach 
- prof. Ireneusz Walczak – ASP w Katowicach 
- Maliha Azami Aga – University College of Art and Design - Pakistan 
 
dokonało oceny prac i przyznało nagrodę Grand Prix oraz nagrody w poszczególnych dziewięciu kategoriach: 
 
GRAND PRIX 
 
Klaudia Lata / Akademia Sztuk Pięknych / Katowice / 23 lata 
I KATEGORIA – szkoły specjalne, osoby niepełnosprawne, domy dziecka (wstęp wolny)  
 
1 MIEJSCE – Julia Bartczak / ZSS nr 39 / Zabrze / 12 lat 
2 MIEJSCE – Tomasz Kędziora / ZSS nr 39 / Zabrze / 17 lat 
2 MIEJSCE – Magdalena Klonc / ZSS nr 38 / Zabrze / 11 lat 
 
WYRÓŻNIENIE – Sandra Kędziora / ZSS nr 39 / Zabrze / 17 lat 
WYRÓŻNIENIE –  Anna Stachura / ZSS nr 39 / Zabrze / 18 lat 
WYRÓŻNIENIE – Patrycja Reszka / ZSS nr 38 / Zabrze / 17 lat 
WYRÓŻNIENIE – Marlena Znyk / ZSS nr 38 / Zabrze / 16 lat 
WYRÓŻNIENIE – Dawid Kaczmar / ZSS nr 38 / Zabrze / 16 lat 
WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Gawlik / ZSS nr 39 / Zabrze / 8 lat 
WYRÓŻNIENIE – Zbigniew Zinkiewicz / ZSS nr 39 / Zabrze / 12 lat 
WYRÓŻNIENIE – Paweł Sacha / ZSS nr 39 / Zabrze / 10 lat 
WYRÓŻNIENIE – Marlena Kucharzyszyn / ZSS nr 38 / Zabrze / 17 lat 
WYRÓŻNIENIE – Karolina Subczyńska / Zabrze / 25 lat 
 
                                                                                                 
II KATEGORIA – od 2 – 6 lat ( żłobki i przedszkola ) 
 
1 MIEJSCE – Zuzanna Zawalińska / Instytut Edukacji przez Sztukę / Suchy Bór / 6 lat 
2 MIEJSCE – Emilia Wróbel / Instytut Edukacji przez Sztukę / Suchy Bór / 6 lat 
3 MIEJSCE – Bruno Groborz / Przedszkole nr 41 / Zabrze / 6 lat 
 
WYRÓŻNIENIE – Maja Mańka / Przedszkole im. Przyjaciół Bajek / Wojkowice / 6 lat 
WYRÓZNIENIE – Agnieszka Kubica / Instytut Edukacji przez Sztukę / Suchy Bór / 6 lat 
WYRÓŻNIENIE – Pola Strąg / Instytut Edukacji przez Sztukę / Suchy Bór / 6 lat 
 WYRÓŻNIENIE – Dominik Góral / SP nr 1 / Zabrze / 6 lat 
WYRÓŻNIENIE – Hanna Kupny / Klub „Pastel” / Zabrze / 3 lata 
WYRÓŻNIENIE – Zuzanna Krakowiak / Przedszkole im. Przyjaciół Bajek / Wojkowice / ... lat 
WYRÓŻNIENIE – Natalia Klimczyk / Przedszkole im. Przyjaciół Bajek / Wojkowice / 6 lat 
WYRÓŻNIENIE – Maja Migus / Przedszkole im. Przyjaciół Bajek / Wojkowice / 5 lat 
WYRÓŻNIENIE – Nina Dzimińska / Przedszkole im. Przyjaciół Bajek / Wojkowice / 5 lat 
 
III KATEGORIA – od 7 – 10 lat ( szkoły podstawowe kl. I – III ) 
 
1 MIEJSCE – Stanisław Szczygieł / Instytut Edukacji przez Sztukę / Suchy Bór / 8 lat 
2 MIEJSCE – Kostek Miśków / Instytut Edukacji przez Sztukę / Suchy Bór / 7 lat 
3 MIEJSCE – Milena Celler / OPP nr 4 „CET” / Zabrze / 8 lat 
 
WYRÓŻNIENIE – Paweł Pyzik / MDK 2 / Zabrze / 7 lat 
WYRÓŻNIENIE – Marlena Ślusarska / Klub „Pastel”/ Zabrze / 8 lat 
WYRÓŻNIENIE – Zuzanna Procajło / Klub „Pastel” / Zabrze / 9 lat 
WYRÓZNIENIE – Amelia Rauch / SP nr 35 / Zabrze / 10 lat 
WYRÓŻNIENIE – Anna Pyzik / MDK 2 / Zabrze / 10 lat 
WYRÓŻNIENIE – Donat Onyshkevych / Ukraina – Rivne / 10 lat 



22 
 

WYRÓŻNIENIE – Maria Łukaszczyk / SP nr 43 / Zabrze / 10 lat 
 
IV KATEGORIA – od 11 – 13 lat ( szkoły podstawowe kl. IV – VI ) 
 
1 MIEJSCE – Marta Kowalska / Klub „Pastel” / Zabrze / 12 lat 
2 MIEJSCE – Maja Zarychta / SP nr 7 / Zabrze / 13 lat 
3 MIEJSCE – Maja Pohl / Klub „Pastel” / Zabrze / 12 lat 
 
WYRÓŻNIENIE – Marta Wrzosok / ZS nr 20 / Zabrze / 12 lat 
WYRÓŻNIENIE – Weronika Mio / OPP nr 4 „CET” / Zabrze / 12 lat 
WYRÓŻNIENIE – Katarina Pornbčinová / ZUŠ/ Słowacja – Trnava / 13 lat 
WYRÓŻNIENIE – Bruno Kos / Klub „Pastel” / Zabrze / 11 lat 
WYRÓŻNIENIE – Radosław Śniegórski / Instytut Edukacji przez Sztukę / Suchy Bór / 11 lat 
WYRÓŻNIENIE – Amelia Pietkiewicz / SP nr 1 / Piechowice 12 lat 
WYRÓŻNIENIE – Marta Kowalska / Klub „Pastel” / Zabrze / 12 lat 
 
V KATEGORIA od 14 – 16 lat ( gimnazja ) 
 
1 MIEJSCE – Oliwia Królicka / Gim. nr 4 / Gliwice / 15 lat 
2 MIEJSCE – Klaudia Zewkowicz / Gim. nr 2  / Bieruń / 16 lat 
 
WYRÓŻNIENIE – Julia Tosoni /  Gim. nr 2  / Bieruń / 15 lat 
WYRÓŻNIENIE – Dominika Nowak /  Gim. nr 10  / Chorzów / 15 lat 
WYRÓŻNIENIE – Martyna Siodłoczek /  ZSO  / Ruda Śląska / 16 lat 
WYRÓŻNIENIE – Martyna Żabiałowicz /  Gim. nr 4  / Gliwice / 16 lat 
WYRÓŻNIENIE – Hanna Deckert /  MDK 2  / Zabrze / 16 lat 
WYRÓŻNIENIE – Małgorzata Szeler /  Gim. nr 4  / Gliwice / 14 lat 
WYRÓŻNIENIE – Roksana Komarek /  SZSP im. Św. Dominika Savio / 13 lat 
WYRÓŻNIENIE – Daniel Wojtasik / Gim. nr 5 / Bytom / 14 lat 
WYRÓŻNIENIE – Zuzanna Nowak /  Gim. im. Jana Pawła II / Kożuchów / 16 lat 
 
 
VI KATEGORIA od 14 – 16 lat ( gimnazja plastyczne – kl. I – III OSSP ) 
 
1 MIEJSCE – Barbara Podobińska / OSSP (ZS nr 18) / Zabrze / 16 lat 
2 MIEJSCE – Barbara Podobińska / OSSP (ZS nr 18) / Zabrze / 16 lat 
3 MIEJSCE – Maja Sobolewska / ZSP / Katowice / 16 lat 
3 MIEJSCE – Daria Rogacka / ZSP / Katowice / 16 lat 
 
WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Kozubik / OSSP (ZS nr 18) / Zabrze / 15 lat 
WYRÓŻNIENIE – Agata Kempa / ZSP / Katowice / 16 lat 
WYRÓŻNIENIE – Dariia Myrchuk / Ukraina – Rivne / 14 lat 
WYRÓŻNIENIE – Julia Kuśpik / ZSP / Katowice / 15 lat 
WYRÓŻNIENIE – Karolina Lubańska / ZSP / Katowice / 15 lat 
WYRÓŻNIENIE – Agata Lanczek / ZSP / Katowice / 16 lat 
WYRÓŻNIENIE – Julia Spandel / ZSP / Katowice / 15 lat 
 
VII KATEGORIA od 17 – 19 lat ( szkoły ponadgimnazjalne ) 
 
1 MIEJSCE – Natalia Degórska / LO nr 4 / Sosnowiec / 18 lat 
2 MIEJSCE – Magdalena Stępień / Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych / Zakopane / 18 lat 
2 MIEJSCE – Wiktor Jóźwicki / LO nr 3 / Zabrze / 17 lat 
 
WYRÓŻNIENIE – Katarzyna Siwiec / ......... / 18 lat 
WYRÓŻNIENIE – Weronika Antos / ZSO 14 / Gliwice / 17 lat 
WYRÓŻNIENIE – Adriána Fabiánová / ZUŠ / Słowacja – Trnava / 18 lat 
WYRÓŻNIENIE – Paulina Winiarska / LO nr 1 / Zabrze / 18 lat 
WYRÓŻNIENIE – Anna Kempa / Knurów / 19 lat 
 
VIII KATEGORIA od 17 – 19 lat ( szkoły plastyczne LP i kl. IV – VI OSSP )  
 
1 MIEJSCE – Karolina Dąbrowska / OSSP (ZS nr 18) / Zabrze / 18 lat 
2 MIEJSCE – Wiktoria Pietrek / ZSP / Katowice / 18 lat 
3 MIEJSCE – Milena Nowak / LP (ZS nr 18) / Zabrze / 18 lat 
 
WYRÓŻNIENIE – Paulina Marawska / ZSP / Katowice / 17 lat 
WYRÓŻNIENIE – Julia Kracla / ZSP / Katowice / 18 lat 
WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Szczyrba / ZSP / Katowice / 18 lat 
WYRÓŻNIENIE – Sonia Forys / ZSP / Katowice / 18 lat 
WYRÓŻNIENIE – Janina Sobczak / ZSP im. Antoniego Kenara / Zakopane / 18 lat 
WYRÓŻNIENIE – Julia Kuźniar / ZSP im. Antoniego Kenara / Zakopane / 18 lat 
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WYRÓŻNIENIE – Milena Nowak / LP (ZS nr 18) / Zabrze / 18 lat 
 
IX KATEGORIA od 20 – 25 lat ( szkoły wyższe ) 
1 MIEJSCE – Klaudia Lata / ASP / Katowice / 23 lata 
2 MIEJSCE – Joanna Turek / ASP / Katowice / 20 lat 
3 MIEJSCE – Małgorzata Jeniec / ASP / Kraków / 22 lata 
 
WYRÓŻNIENIE – Anna Sztwiertnia / ASP / Kraków / 22 lata 
WYRÓŻNIENIE – Magdalena Śliwińska / ASP / Katowice / 22 lata 
WYRÓŻNIENIE -  Magdalena Śliwińska / ASP / Katowice / 22 lata 
WYRÓŻNIENIE – Pierre Matsas / ASP / Kraków / 23 lata 
WYRÓŻNIENIE – Grzegorz Bugaja / ASP / Kraków / 24 lata 
WYRÓŻNIENIE – Krzysztof Korab / ASP / Katowice / 22 lata 
WYRÓŻNIENIE – Anna Skoczeń / ASP / Kraków / 20 lat 
WYRÓŻNIENIE - Anna Skoczeń / ASP / Kraków / 20 lat 
WYRÓŻNIENIE – Daria Wollman / ASP / Katowice / 22 lata 
 

X KATEGORIA od 26 – 100 lat 

1 MIEJSCE – Ruslan Khves / Ukraina – Rivne / 47 lat 
2 MIEJSCE – Joanna Dyrda / Pszczyna / 26 lat 
3 MIEJSCE – Henryk Ziaja / Zabrze / 63 lata 
 

WYRÓŻNIENIE - Beáta Dudášová / ZUŠ / Słowacja – Trnava / 43 lata 

WYRÓŻNIENIE – Yuliia Onyshkevych / Ukraina – Rivne / 37 lat 

Prof. Grzegorz Hańderek  

Prof. Zbigniew Bajek  

Prof. Tomasz Chudzik  

Dr hab. Michał Minor 

Prof. Ireneusz Walczak  

Maliha Azami Aga  

Protokolant – Beata Ferenc  
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Novinky z radnice, júl 2016 

Žiaci Základnej umeleckej školy na Mozartovej ulici 10 v Trnave sa i tento rok zúčastnili 
Medzinárodného festivalu kresby v poľskom Zabrze. Festival sa konal 3. júna 2016, bol to už jeho 19. 
ročník. 

Mladí nadšenci výtvarného umenia mali možnosť preveriť svoje kresliarske zručnosti v konkurencii so 
svojimi rovesníkmi z Poľska, Ukrajiny a nováčikmi festivalu z Ruska a Albánska. Súťažilo sa v desiatich 
kategóriách, rozdelených na vekové skupiny v rozmedzí od 2 až do 100 rokov. Úroveň festivalu, ako 
každý rok, bola vysoká, ale žiaci ZUŠ na Mozartovej ulici v Trnave boli tento rok veľmi dobre 
pripravení. Pomohla príprava z domovskej pôdy, lebo škola zabezpečila živý model a žiaci mohli opäť 
prehlbovať a zdokonaľovať svoje kresliarske schopnosti. Príprava bola nakoniec korunovaná 
úspechom – ziskom troch ocenení. Medzi mladšími žiakmi uspela Katarína Porubčinová, žiačka 
ateliéru Mgr. art. Miroslava Trubača, ktorá získala cenu v 5. kategórii – súťažiaci do 13 rokov. 
Stredoškolákov úspešne hájila Adriána Fabiánová, žiačka ateliéru Mgr. Heleny Migrovej, ktorá získala 
cenu v 7. kategórii – súťažiaci do 19 rokov. Zahanbiť sa nedali ani žiaci štúdia pre dospelých, kde cenu 
v 10. kategórii – súťažiaci do 100 rokov získala Mgr. Beáta Dudášová, žiačka ateliéru PaedDr. Gabriely 
Hornáčkovej (na fotografii). 

 

 

Cieľom účasti na festivale kresby nie je len súťaženie, ale predovšetkým získavanie skúseností a 
spoznávanie rôznych prístupov a techník kresby. Nespočetné množstvo vizuálnych vnemov na 
festivale je nesmierne dôležité pre budúci rozvoj mladého tvorcu. Samotná účasť je výhrou. Za to 
patrí vďaka i Mestu Trnave, ktoré školu každoročne na festival vysiela. 

Veríme, že jubilejný 20. ročník bude znova pastvou pre oči i ducha. 

Miroslav Trubač, pedagóg VO a zástupca riaditeľky ZUŠ na Mozartovej ulici v Trnave, foto: Peter Babka 
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Slávnosť ruží, Dolná Krupá 
 

 
 

 
ateliér Mgr. Beáty Balgavej, portréty grófky M. H. Chotekovej na Slávnosti ruží 
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Setkání s uměním a vědou 2015 
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1. kategória: 
 

1. místo: Knápková Marie a Machová Markéta, Fymnázium Hustopeče 
2. místo: Syrovátková Katka a Myslivečková Nina ZŠ Slovácká 
3. místo: Tichý Tonáš a Gálová Vendula ZŠ Komenského 
Cena poroty: Osičková Jana a Formánková Aneta 
Cena poroty: Lörinczová Monika a Veselá Lenka 
 

2. kategória: 
 
1. místo: Lucie Pavková, Gymnázium Velké Pavlovice 
2. místo: Martina Řehánková, Gymnázium Hodonín 
3. místo: Anna Del Fabbro, Gymnázium Tolmezzo Itálie 
Cena poroty: Gabriela Jankovičová, ZUŠ Trnava 
Cena poroty: Lukáš Svobodník Gymnázium Břeclav 
Cena poroty: Gabriela Vlková, Gymnázium Břeclav 
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Čestné uznanie získali žiačka z ateliéru Mgr. Dušana Horvátha Adriana Činčurová (15 rokov) 

a žiačka z ateliéru PaedDr. Gabriely Hornáčkovej Monika Polakovičová (17 rokov). 
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Literárno-dramatický odbor 
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Talentové skúšky 2016 – variácie grafických výstupov, autor Jozef Hauke - Grafiq&grafiq studio 

plagát 

 
 

banner (vstup do školy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

   

   

       

                

 



35 
 

Inšpekčná činnosť: žiadne údaje 

Kontrola z Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trnavy  -  júl – september 2014 

(viď Správa z kontroly č. 21/2014, následne jún 2015 v databáze ekonomického úseku školy) 

 
 
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 
 

   ZUŠ po presťahovaní z Hollého ulice v Trnave sídli na Mozartovej ulici v Trnave 

v nerekonštruovanej budove po bývalej ZŠ. Budova na Mozartovej ulici č. 10 je majetkom 

zriaďovateľa školy - Mesta Trnava a  je v správe  spoločnosti STEFE Trnava. Interiéry určené - 

na základe zmluvy z roku 2009 - pre potreby školy boli pred jej príchodom v roku 2008 

upravené v základných úrovniach. Boli vymaľované, vybavené novým osvetlením a 

správcom  budovy bola osadená mreža oddeľujúca priestory školy od priestorov 

prenajímaných ostatným, často sa meniacim subjektom. V školskom roku 2015/2016 bola 

veľká časť budovy prázdna, vo zvyšku, okrem ZUŠ sídlilo niekoľko subjektov –  Centrum 

sociálnych služieb Mesta Trnava – vývarovňa a jedáleň pre seniorov, CO sklad Mesta Trnava; 

časti budovy  sú prenajímané tanečnému odboru ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského v 

Trnave ),  pobočke Mestskej knižnice v Trnave, súkromnej hudobnej škole Yamaha, 

športovcom (telocvičňa) a príležitostne sú využívané i ako volebné miestnosti. Budova je 

lokalizovaná mimo centra, v okrajovej, husto osídlenej časti Trnavy. Priestory učební sú 

vyhovujúce, sú dostatočne svetlé. Chodby, vzhľadom na pôvodný účel architektúry sú pre 

potreby školy veľkosťou nad dimenzované. Zaznamenané sú i veľké tepelné straty pre 

zastaraný vykurovací systém. Okná sú schátrané zväčša nefunkčné, nepriliehajúce, ťažko 

udržiavateľné a preto nebezpečné, sporadicky padajú veľké súvislé plochy omietky zo 

stropov, pôvodné podlahové krytiny sú zdevastované, v najkritickejších plochách vymenené 

záplatami z iných druhov linolea, v siedmich učebniach boli v školskom roku 2011/2012, po 

doporučení hygienikov celoplošne vymenené za nové. Problémy sú aj so zastaranou 

elektrickou sieťou. Samotné vybavenie školy je primerané potrebám jednotlivých ateliérov 

a divadelného štúdia, každoročne sa dopĺňa a je v súlade s požiadavkami Materiálno-

technického a priestorového zabezpečenia  výchovno-vzdelávacieho procesu v základných 

umeleckých školách. Všetci pedagógovia školy  svojím osobným vkladom dokázali vytvoriť  príjemnú 

atmosféru ateliérov, nakoľko zverené priestory sa vedenie školy i v spolupráci i nepedagogickými 

zamestnancami školy snaží čo najviac, v rámci finančných možností školy zveľaďovať. 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:  
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Schválený rozpočet v roku 2015: 
   

  I. Schválený rozpočet bežných príjmov ku dňu 1.1.2015:   27.017.- 

 II. Schválený rozpočet bežných výdavkov 276.167.- 

1.) Dotácia na originálne kompetencie od zriaďovateľa 249.150.- 

2.) Finančné prostriedky z rozpočtu bežných príjmov  27.017.- 

 

Výška dotácie na žiaka Základnej umeleckej školy Ulica Mozartova 10 na rok 2015/2016:  620,70 €  

Výška príspevku na žiaka (školné): 

V 1. polroku 2015/2016  v súlade s VZN č. 399 v znení VZN č. 413, č. 425 a č. 432 

a)   6,50 eur/mesiac za neplnoletého žiaka výtvarného a literárno-dramatického odboru 

b) 13,50 eur/mesiac za plnoletého žiaka výtvarného a literárno-dramatického odboru 

V 2. polroku od 1. 2. 2016 v súlade s VZN č. 458 Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava 

výška príspevku od 1.2.2016 

a) 10,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka výtvarného a literárno-dramatického odboru 

b) 15,00 eur/mesiac za plnoletého žiaka, ktorý je študentom vysokej školy alebo osobou poberajúcou 

starobný alebo invalidný dôchodok 

c)  8,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka prípravného štúdia výtvarného a literárno-dramatického 

odboru 

d) 20,00 eur/mesiac za iného plnoletého žiaka, okrem plnoletého žiaka uvedeného v písm. b) tohto 

odseku. 

Školné sa hradí 2 x v školskom roku – za prvý polrok (za 4 mesiace) a za druhý polrok (za 6 mesiacov). 

S uhradenými prostriedkami žiakmi školy  bolo dôsledne nakladané v súlade s účtovnými predpismi 

a nariadeniami zriaďovateľa. 

 

Vzdelávacie poukazy: 0 

Granty: 0 

Sponzorské: v podobe materiálu na výtvarnú tvorbu od rodičov žiakov školy a voľných vstupov  

do SNG v Bratislave a GJK v Trnave 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok,  

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

   Konkretizáciou aplikácie zásad a prístupov Waldorfskej školy je v ZUŠ sloboda ateliérov jednotlivých 

pedagógov, ktoré uplatňujúc učebné osnovy a flexibilné učebné plány základných umeleckých škôl 
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volia také programy, ktoré v prvom rade rešpektujú osobnosti im zverených detí, a dokážu analyzovať 

prostredie z ktorého vychádzajú. Nakoľko poznanie týchto pedagógov je hlbšie ako bežné poznanie, 

pretože je zbavované neustále sa presadzujúceho materializmu a vyvolávania túžob, sú empatickí k 

rozpoloženiam žiakov a stavom plynúcim z tlaku vyvolaného istým nastavením spoločnosti 

zdôrazňujúcej  rovinu materiálnu a potláčajúcej rovinu duchovnú. Dôraz je kladený na nácvik 

sústredenosti a trpezlivosti. Nevyhnutná je pestovaná atmosféra vzájomnosti a z nej plynúcej radosti, 

potláčanie egoizmu, zvažovanie vekových zvláštností na základe poznania biologických zmien.  

Rovnaké prístupy sa uplatňujú i medzi pedagógmi samotnými. Dôležité je nezasahovanie, nenásilie, 

neprináležanie, pokoj, tichý príklad. Významná je práca s detailom vo všetkých rovinách. 

   Tento cieľ bol napĺňaný i vďaka vstupu nových, mladých pedagógov na pôdu školy. 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

 

   Škola dosahuje výborné výsledky vo vedení žiakov ku kreativite a k sústredenosti, ubúdanie ktorej 

sa z roka na rok prejavuje čoraz výraznejšie. Alarmujúcim sa stáva i masívne ubúdanie rukodielnosti 

a jemnej motoriky, v naprávaní čoho práve táto škola výrazne napomáha. Problematickým je 

i vnímanie autority pedagóga zo strany žiakov, čo činí prácu pedagógov oveľa vyčerpávajúcejšou. 

Žiaci majú profit sústredenej starostlivosti učiteľov i výborného materiálno-technického vybavenia 

a veľkorysých možností pomôcok. Práve na základe toho sa dosahujú presvedčivé výsledky 

prezentované na mnohých súťažiach a na výročných výstavách školy.  

   K slabším stránkam školy patrí jej lokalizácia na okraji mesta, „stratenosť“ vo veľkej, chátrajúcej 

budove a z opotrebovanosti plynúce zvyšujúce sa bezpečnostné riziká (napr. padanie omietok 

stropov v interiéroch budovy, havarijný stav okien). Z ľudského hľadiska je to v neposlednom rade 

i ťažká životná a materiálna situácia viacerých členov nie početného pracovného kolektívu, ktorá 

oslabuje ich profesionálne výkony a paralyzuje ich predchádzajúcu zanietenosť. 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium:  

 

   Škola dosahuje vynikajúce výsledky v príprave žiakov na stredné i vysoké školy 

s umeleckým zameraním. I v tomto školskom roku bola úspešnosť prijatia našich absolventov 

rozhodnutých pokračovať v štúdiu na takýchto školách 100 %. 


