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Základná umelecká škola – škola ciest
k umeniu – nedláždená ulička
napájajúca sa na jantárovú cestu
s tovarom vzácnejším ako jantár.
Juraj Žembera

Základná umelecká škola v Trnave je vlajkovou
loďou výchovy a vzdelávania vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore, kultivovania a tríbenia, cizelovania estetického vkusu, umeleckého
názoru a nielen detí, či mladých ľudí, a nielen
v samotnom meste Trnava. Naprieč všetkými
vekovými kategóriami učí všetky výtvarné techniky, učí používať všetky výrazové prostriedky na
vyjadrenie sa vo výtvarnom aj literárno-dramatickom umení. Vychováva k láske k umeniu všeobecne, a tak v širších súvislostiach aj k ušľachtilým
a mravným hodnotám humanizmu. Rovnako
kruciálny je však aj jej podiel na príprave žiakov
a študentov na štúdium na stredných a vysokých
školách umeleckého, ale aj technického charakteru. Je prvou Ľudovou školou umenia (dnes

Základnou umeleckou školou) na Slovensku, kde
sa v roku 1976 začala vyučovať fotograﬁa zásluhou Mgr. Petra Babku – riaditeľa školy do roku
2009. Ale ani dnes nie je ZUŠ Trnava na chvoste
v základnom umeleckom školstve. Naopak, sleduje edukačný vývoj a najnovšie trendy vo vzdelávaní aj v umení. Dôkazom toho je, že počas
vedenia súčasnou riaditeľkou školy – Mgr. Beátou
Balgavou ako jedna z prvých Základných umeleckých škôl na Slovensku otvorila v období rokov
2010 – 2014 jednoročné aj štvorročné systematické štúdium vo výtvarnom odbore rozšírené
o dejiny umenia. Mimoriadnou bola v tomto
období tiež spolupráca so Slovenskou národnou
galériou...

Z charakteristiky školy autora Juraja Žemberu – historika umenia, archeológa-etruskológa
a básnika, ktorý v rokoch 2010 – 2014 pôsobil na Základnej umeleckej škole na Mozartovej
ulici v Trnave ako pedagóg Vybraných statí z dejín umenia.

Základná umelecká škola v Trnave vznikla v roku
1961 ako Ľudová škola umenia s hudobným,
výtvarným, tanečným a literárno-dramatickým odborom. Do podoby samostatnej školy s výtvarným
a literárno-dramatickým odborom sa vyproﬁlovala po tridsiatich rokoch svojej existencie – v roku
1991. Jej prvým riaditeľom bol Mgr. Peter Babka.
Od decembra 2009 do súčasnosti je riaditeľkou

školy Mgr. Beáta Balgavá.
Počas existencie školy pôsobilo na jej pôde
viacero očarujúcich osobností, medzi nimi majú
osobité miesto Oľga Salontayová, ktorej bolo
v roku 2012 udelené Uznanie za zásluhy
o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava in
memoriam a prvý riaditeľ školy Peter Babka.

Oľga Salontayová sa narodila 30. 6. 1941 v Humennom. Po dlhoročnom pôsobení v základnom školstve
ako učiteľka výtvarnej výchovy sa stala nosným pedagógom výtvarného odboru Základnej umeleckej školy
v Trnave. Celý svoj život zasvätila práci s deťmi, podieľala
sa na príprave mnohých výstav detskej výtvarnej tvorby. V roku 2004 obohatila výtvarnými prácami žiakov
Základnej umeleckej školy v Trnave viacero výstav
Bibiany – Medzinárodného domu umenia pre deti,
medzi inými i výstavu Vincent van Gogh, na ktorej spolupracovala s ostatnými pedagógmi školy. Dokázala naučiť deti vynikajúco výtvarne vidieť a myslieť. Za obdobie
svojho pedagogického pôsobenia odchovala stovky žiakov. Profesionálne a mimoriadne citlivo ľudsky ovplyvnila nielen žiakov, ale aj učiteľov výtvarnej výchovy.
Zomrela 17. 1. 2011 v Bratislave.

Peter Babka sa narodil 1. júna 1946 v Bratislave. Na
škole pôsobil od roku 1976, jej riaditeľom bol od roku
1991 do júna 2009. Svoju fotograﬁckú tvorbu úspešne prezentoval na mnohých domácich a zahraničných
výstavách. V roku 1991 mu bol udelený titul Autor
a Majster Zväzu slovenských fotografov, v roku 1995
bol ocenený Zlatým odznakom Zväzu slovenských fotografov za mimoriadne záslužnú prácu v prospech slovenskej fotograﬁe. Počas svojej profesionálnej kariéry,
i neskôr získal v tvorivých súťažiach množstvo ocenení
za autorskú fotograﬁu a ocenení za výchovnú a metodickú činnosť. Je zakladateľom fotograﬁckého klubu
IRIS. Ako prvý na Slovensku založil v roku 1976 na pôde
Ľudovej školy umenia (dnes Základnej umeleckej školy)
vyučovanie fotograﬁe.

Beáta Balgavá sa narodila 19. marca 1956 v Trnave.
Od roku 1980 do roku 1996 pracovala v Galérii Jána
Koniarka v Trnave na úseku výchovy umením a na umenovednom úseku. Je autorkou reprezentatívnej publikácie Gedachten in glass/Thinking in glass – Václav
Cigler en zijn school/Václav Cigler and his school
(Waanders Publishers, Zwolle Gemeentemuseum The
Hague, 2005), spoluautorkou publikácie Miloš Balgavý
Keramika. Voľná tvorba a dizajn (Miloš Balgavý ml.,
Trnavský samosprávny kraj – Záhorská galéria Senica,
2009) a autorkou publikácie Ľubomír Arzt (Galéria
NOVA Bratislava, 2018). Na pôde galérie i mimo nej
pripravila desiatky individuálnych autorských a kolektívnych výstav so sprievodnými publikáciami. Podieľala
sa na realizácii medzinárodných prehliadok plagátovej
tvorby Trienále plagátu Trnava a realizácii vybraných
medzinárodných sklárskych sympózií v Lednických
Rovniach. Celoživotne venuje pozornosť sklárskej tvorbe 20. a 21. storočia, a tiež výchove k umeniu. Na pôde
Základnej umeleckej školy na Mozartovej ulici v Trnave
pôsobí od roku 1999, jej riaditeľkou je od roku 2009.
Počas svojho pôsobenia prechyľuje výchovu k umeniu
do hĺbok súvisiacich s precíznejšou úrovňou poznania
dejín a teórie výtvarného umenia.

Od počiatku svojej existencie sídlila škola
v niekoľkých budovách v Trnave – na Hviezdoslavovej ulici (1991 – 1994), na Hodžovej ulici (1994
– 2001), v tomto období Literárno-dramatický
odbor pracoval v priestoroch bývalého Domu
ČSSP na Hlavnej ulici. V rokoch 2001 až 2008
bola sídlom školy historická budova Adalbertina
na Hollého ulici, kde bola umiestnená spoločne
so Súkromným tanečným konzervatóriom Dušana
Nebylu, Súkromnou ZUŠ pri štúdiu baletu Dušana
Nebylu a Materskou škôlkou, pôvodne špecializovanou na tvorivú dramatiku. V roku 2008 bola
presťahovaná z centra mesta do bývalej budovy
Základnej školy na Mozartovej ulici, v ktorej časti

sídli od októbra 2008 do súčasnosti.
V školskom roku 2018/2019 pôsobí na škole
šesť pedagógov – na výtvarnom odbore Mgr.
Beáta Balgavá, Mgr. Helena Migrová, Mgr. art.
Katarína Horváthová-Pripková, Mgr. Michaela
Martinkovičová a Mgr. Lívia Niedelová, na
literárno-dramatickom odbore Mgr. art. Petra
Sabová. Mgr. art Miroslav Trubač, ktorý na škole
pôsobil do konca školského roka 2017/2018 sa
stal pedagógom Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave. V roku 2017 ukončili svoju pedagogickú činnosť dvaja dlhoroční, rešpektovaní výtvarní pedagógovia školy – Mgr. Dušan Horváth
a PaedDr. Gabriela Hornáčková.

Základná umelecká škola na Mozartovej ulici v Trnave je typom školy s dvoma
odbormi – výtvarným a literárno-dramatickým.

Štúdium výtvarného odboru zahŕňa plošné
disciplíny – kresbu, maľbu, graﬁku a priestorové
disciplíny – modelovanie a prácu s materiálom,
dekoratívne činnosti a tiež vybrané state z dejín
umenia.

Literárno-dramatický odbor zahŕňa štúdium
prednesu, štúdium rolí a umeleckého prednesu,
prácu v súbore, hudobnú a hlasovú prípravu
a štúdium pohybu.

VÝTVARNÝ ODBOR
V základnom umeleckom vzdelávaní poskytuje
prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie
v oblasti výtvarného sebavyjadrovania a tvorby.
Edukačný proces je zameraný na rozvíjanie špeciﬁckých schopností žiaka a zároveň na celistvosť
jeho osobnosti, na jeho integráciu do kultúrnych
hodnôt a zároveň na budovanie vlastnej individuality prejavujúcej sa autentickou a originálnou
výtvarnou tvorbou a autentickými a zodpovednými postojmi voči skutočnosti. V nadväznosti na
všeobecné vzdelanie metodicky rozvíja tvorivosť
v oblasti vizuálnych umení. Na štúdium vo výtvar
nom odbore je možné prijať žiakov (v súlade
s § 52 školského zákona), ktorí na prijímacích
skúškach výtvarným prejavom (vlastná kresba,
maľba) preukážu určitú mieru nadania a talentu
(súboru schopností, ktoré umožňujú osobité,
nadpriemerné výkony z hľadiska tvorivosti v niektorej z oblastí výtvarného vyjadrovania sa). Žiak
je zaradený do ročníka s ohľadom na jeho vek
a schopnosti (dôležité je prihliadať na to, že výtvarná vyspelosť – myslenie žiaka je úmerné jeho
veku; chýbajúce technické zručnosti je možné
získať/doplniť si aj vo vyšších ročníkoch). Štúdium
sa nečlení na predmety. Zahŕňa disciplíny plošné
(kreslenie, maľovanie, graﬁka, fotograﬁa, 2D

dizajn ...), priestorové (modelovanie, skulptúra,
objekt, 3D dizajn, architektúra ...) a iné. Primerane
veku (prevažne formou výtvarnej interpretácie,
galerijnej animácie a neskôr aj štúdia odborných
časopisov, literatúry a elektronických zdrojov) je
žiakom sprístupňované historické i novodobé
umenie. Tieto disciplíny a činnosti sa môžu
v rámci jedného vyučovania prelínať alebo dopĺňať. Žiakovi má byť umožnené spoznať
v priebehu štúdia celú šírku výtvarných disciplín
a postupne sa proﬁlovať podľa svojho nadania
a záujmu. Jednotlivé výtvarné činnosti podliehajú
hodnoteniu a klasiﬁkácii, ktorá sa uvádza na konci I.
a na konci II. polroka na tlačivách schválených
MŠVVaŠ SR (napr. katalógový list žiaka a vysvedčenie). Pre potreby vykazovania a hodnotenia sú
jednotlivé výtvarné činnosti považované za vyučovacie predmety. Skupinou hlavných predmetov sú
v tomto zmysle v prípravnom štúdiu tieto výtvarné činnosti: kreslenie, maľovanie a modelovanie.
Skupinou hlavných predmetov sú v tomto zmysle
v prvej časti a v druhej časti I. stupňa základného
štúdia tieto výtvarné činnosti: kreslenie, maľovanie, graﬁka, fotograﬁa, dizajn, priestorové vytváranie, modelovanie, intermediálna a multimediálna tvorba. Každý stupeň štúdia je ukončený
verejnou prezentáciou – výstavou.

Viď Rámcové učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Výtvarný odbor, Literárno-dramatický
odbor.
Štátny vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave. Schválilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:
1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 20. januára 2016.

Kresba / Kreslenie
vo výtvarnom umení výrazový prostriedok založený na lineárnej stope nástroja (pera, štetca)
a materiálu (tuša, sépie), prípadne len materiálu
(ceruza, rudka, uhoľ), pričom výsledná kresba

Maľba / Maliarstvo / Maľovanie
môže pôsobiť tak kresebne, t. j. lineárne, ako aj
maliarsky, t. j. s jemnými tónovo a valérovo bohatými prechodmi.

Viď Baleka, Jan: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, graﬁka). Praha: Nakladatelství
Akademie věd české republiky, 1997, dotlač 2002, s. 187. ISBN 80-200-0609-5

je druh výtvarného umenia, pri ktorom umelec
farbou, maliarskou technikou a maliarskymi
nástrojmi pokrýva rovnú, či zakrivenú plocho podložky, napr. dosku v doskovom maliarstve, plátno

závesného obrazu, omietku nástenného maliarstva, sklo v maľbe na skle, vnútorné a vonkajšie
plochy architektúry, povrch sôch, diela užitého
umenia, napr. váz a umeleckého remesla.

Viď Baleka, Jan: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, graﬁka). Praha: Nakladatelství
Akademie věd české republiky, 1997, dotlač 2002, s. 210. ISBN 80-200-0609-5

Graﬁka

Priestorové vytváranie / Modelovanie

(z gréckeho grafein – písať, ryť, kresliť), všeobecné označenie všetkých diel a výrobkov vzniknutých tlačiarenskými postupmi ručnými (umelecká

graﬁka) i priemyslovými (reprodukčná graﬁka).
Je založená na princípe tlače (matrica, farba,
otlačok).

Viď Baleka, Jan: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, graﬁka). Praha: Nakladatelství
Akademie věd české republiky, 1997, dotlač 2002, s. 119. ISBN 80-200-0609-5

v sochárstve je utváranie tvaru predovšetkým
v hlavných modelačných materiáloch, hline a vosku, ale tiež v sadre, umelých plastických hmotách
apod. Pri modelovaní sa používajú sochárske
špachtle, očká, ale aj ruky. Postup práce musí

zodpovedať vlastnostiam hmoty. Modelovanie
je založené na nanášaní hmoty podľa plastického
princípu, ktorý je protikladný skulptívnemu princípu, čo zase predpokladá uberanie hmoty.

Viď Baleka, Jan: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, graﬁka). Praha: Nakladatelství
Akademie věd české republiky, 1997, dotlač 2002, s. 226. ISBN 80-200-0609-5

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové
a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané
slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový
rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup
k základným postojom a premenlivej skutočnosti,
pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca. Žiaci
nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného
prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej

oblasti. Literárno-dramatický odbor vychováva
z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, aktívnych účastníkov
a spolutvorcov života našej spoločnosti. Absolvent
tohto odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých
úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, vzťahu a spolupráce. Komplexný
charakter výučby zahŕňa zvládnutie základných
hereckých činností, prednesu a pohybu.

Viď Rámcové učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Výtvarný odbor, Literárno-dramatický
odbor.
Štátny vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:
1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 20. januára 2016.

Dramatická príprava

Štúdium rolí a umelecký prednes

Hudobná a hlasová príprava

Práca v súbore

Pohyb

AKTIVITY ŠKOLY
výstavy, vystúpenia, účasť na súťažiach

GALÉRIA

vydala: Základná umelecká škola v Trnave. Trnava, 2019
koncepcia katalógu: Beáta Balgavá
texty: Beáta Balgavá, Juraj Žembera
fotografie: Peter Babka a archív školy
redakcia: Beáta Balgavá, Katarína Horváthová-Pripková
grafický dizajn: Jozef Hauke – GRAFIQ Studio
použité písmo: Metron od Storm Type Foundry
tlač: PACE print, s.r.o.
náklad: 500 kusov
Autormi publikovaných výtvarných prác sú žiaci
Základnej umeleckej školy v Trnave.
Základná umelecká škola v Trnave,
výtvarný a literárno-dramatický odbor
Ulica Mozartova 10
917 01 Trnava
e-mail: beata.balgava@zusmo.trnava.sk
www.zus-trnava.sk
Základná umelecká škola v Trnave, výtvarný a literárnodramatický odbor ďakuje za pochopenie a podporu
činnosti školy Mestu Trnava.

Kresba / Kreslenie
Maľba / Maliarstvo / Maľovanie
Graﬁka
Priestorové vytváranie / Modelovanie
Dramatická príprava
Štúdium rolí a umelecký prednes
Hudobná a hlasová príprava
Práca v súbore
Pohyb

