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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy E. Suchoňa v Pezinku, za školský rok 2011/2012
I.

Základné identifikačné údaje

1. Názov školy: Základná umelecká škola E. Suchoňa
2. Adresa školy: M.R.Štefánika 9, 902 01 Pezinok
3. Telefón./fax.: 033/641 22 56
4. Internetová adresa: www.zuspezinok.sk
e-mail.: zuspezinok@gmail.com
5.Zriaďovateľ: Mesto Pezinok
Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Mária Neuszerová
Mária Hutníková

Funkcia
riaditeľka,
riaditelzuspk@gmail.com
zástupkyňa riaditeľky,
maria.hutnikova@azet.sk

Údaje o Rade školy a poradných orgánoch
1. Rada školy
Voľba Rady školy pri ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku, v súlade s ustanovením § 25 ods. zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bola dňa 29. 03. 2004. Funkčné obdobie začalo dňom
1. 4.2004 na obdobie 4. rokov.
Dňa 14.05.2012 na ďalšie volebné obdobie bola voľba novej Rady školy.
Členovia rady školy:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno a priezvisko
Mgr. Zuzana Andelová
Ing. Alena Košťálová
Alena Bednáriková
Myriam Gažová
Miroslava Holásková
Mgr. Viera Gschwandtnerová
Kvetoslava Štrbová

Funkcia
predseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený-delegovaný
pedagóg
za rodičov
za rodičov
pedagóg
za rodičov
nepedagog. zamest.
delegovaná

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2011/2012
Spolupráca vedenia školy s Radou školy bola dobrá. Na ustanovujúcej novej Rady školy sa
riaditeľka poďakovala za spoluprácu končiacim členom a vyjadrila nádej na spoluprácu s novou
Radou školy
Témy zasadaní:
- Prezentácia školy na verejnosti a jej vnímanie v širšom kontexte
- Celoslovenský festival E.Suchoňa
- Hospodárenie školy, investície, personálny stav, stav žiakov, prospech žiakov
- Sťahovanie HO z Trnavskej do budovy na M.R.Štefánika 9
Umelecká rada
1. Umelecká rada tvoria vedúci odborov hudobného, výtvarného, tanečného a literárnodramatického.
2. Vedenie školy úzko spolupracuje s umeleckou radou vo všetkých oblastiach, všetky rozhodnutia
sú prediskutované nielen s týmto orgánom, ale v podstate s celým pedagogickým zborom.
Výsledky školy sú výsledkami tímovej práce školy.
Štatistické údaje o počte žiakov ZUŠ E. Suchoňa
Odbory

stav k 15. 9. 2011

Hudobný
Výtvarný
Tanečný
Lit.-dramat.
Spolu

275
129
148
15
567

stav k 30. 6. 2012

Počet absolventov

259
119
146
19
543

Údaje o počte prijatých detí do prípravného ročníka v školskom roku 2011/12
Odbory
Hudobný
Výtvarný
Tanečný
Lit.-dram.
Spolu

Počet žiakov
26
10
108
0
144

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia – viď. Príloha č.1: Klasifikačná správa.

15
13
1
0
29

5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov
Pedagogickí zamestnanci
Spolu
Kvalifikovaní
Nekvalifikovaní
Dopĺňajú si vzdelanie

Nepedagogickí zamestnanci

25
25
0
1

Spolu
PaM
Ekonóm
upratovačka
školník-kurič

5
1
1
1
1

Spolu zamestnancov: 20
6. Údaje o rozširujúcom štúdiu pedagogických zamestnancov (PZ)
Forma
vzdelávania
externe
denne

Počet
vzdelávaných
2
1

ukončilo
0
0

Priebeh vzdelávania / počet /
pokračuje
začalo
2
0
1
0

8. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:
- počet uvádzaných začínajúcich PZ do praxe: 2
- jednorazové vzdelávania:
- letný seminár EPTA na Konzervatóriu v Bratislave
- metodické dni na konzervatóriu, VŠMU, SUPŠ, VŠVU
- violončelový seminár na ZUŠ Sklenárova
Kontinuálne vzdelávanie na MPC:
Ukončené aktualizačné vzdelávanie: Mária Neuszerová, Mária Hutníková
Ukončené funkčné vzdelávanie: Mária Neuszerová
Ukončené kontinuálne vzdelávanie na VŠMU: Eliška Pútecová
Osobný rast a prezentácia PZ :
Júlia Piačková:
- Samostatná výstava v Banskej Bystrici
- Výstava v Pálfyho paláci v Bratislave
- Výstava Salón výtvarníkov na Červenom Kameni
- Samostatná výstava v Novom Meste nad Váhom
- Účasť na medzinárodnom projekte „Z ruky do ruky“
Danica Tyková:
- Bienále komornej plastiky v Pálfyho paláci v Bratislave

-

Salón výtvarníkov na Červenom Kameni
Sochárske medzinárodné sympózium v Slovinsku

9. Aktivity a prezentácia školy po odboroch
Hudobný odbor
20., 21.10.2011 Celoslovenský festival E.Suchoňa – 9.ročník
(podrobná správa viď. Príloha č.2)
Verejné koncerty:
-

Adventný koncert
Vianočný koncert
Jarný koncert
Populárny koncert – hosťami bola aj komorná skupina žiakov zo ZUŠ J.Kowalského
Kvetinkový koncert pre maminky – dojemné stretnutie tých najmenších, škoda, že atmosféru
narúšalo nevhodné správanie detí, ktoré už účinkovali – problém hlavne rodičov
- Absolventský koncert – dôstojné podujatie, na ktorom sa mladí ľudia rozlúčili interpretáciou
s našou školou. Jeho spoločenský rámec a vážnosť podčiarklo slávnostné odovzdanie
darčekov. Absolventské práce VO zdobili priestory Minigalérie. V pamäti iste ostane aj
priateľské stretnutie detí, pedagógov aj rodičov na recepcii.
Prezentácia žiakov na verejných akciách iných ZUŠ – iek:
-

Koncert priateľstva pri 25.výročí ZUŠ E.Suchoňa na Batkovej v Bratislave
vcl. Kristián Mrva z triedy M.Milčikovej
Dni starej hudby v Bratislave, Musica Aeterna – VŠMU Dvorana
vcl. Matej Guľas z triedy M.Milčikovej
Violončelová jeseň na ZUŠ v Modre
vcl. Kristiám Mrva z triedy M.Milčikovej
Interné koncerty
13 vystúpení - na týchto koncertoch účinkujú najmä tí žiaci, ktorí s nástrojovou hrou len
začali, alebo patria medzi priemer. Aj takouto formou chceme prezentovať prácu všetkých
žiakov. Podporovať ich v prejave, naučiť vystupovať a tešiť svojou hrou pedagóga aj rodičov.
Na interných koncertoch účinkujú aj tí žiaci, ktorí chcú „generálku“ pred verejným
koncertom. Všetky interné vystúpenia majú zodpovedajúcu úroveň. V rámci IK sme mali
možnosť vypočuť si interpretácie žiakov z bratislavských ZUŠ –iek.

Súťaže:
-

Celoslovenská violončelová súťaž : prvé miesto II. kat. - Kristián Mrva
z triedy M.Milčikovej, korepetícia M.Neuszerová

-

Schneiderova Trnava

husle : strieborné pásmo: I.kat. – Jerguš Čermák

strieborné pásmo: II.kat. – Ema Lásková
bronzové pásmo: I.kat. – Adela Čermáková
Všetci žiaci sú z triedy Ľ. Záhradníkovej, korepetície E.Pútecová
Súťaže bez umiestnenia: Muzikálová hviezda
Kultúrne brigády:
-

Účinkovanie speváckeho oddelenia pri jubileách organizovaných Mestom Pezinok
Vernisáže v Minigalérii PKC
Vinobranie
Keramické trhy
Vernisáže v Schaubmarovom mlyne
„Náš deň“
Galéria umenia v Bratislave – Pálfyho palác
Koncert pri 10. výročí založenia Hestie
Vystúpenie folklórnej hudobnej a speváckej skupiny na zahájení Majstrovstiev sveta voltíže

Tanečný odbor
Pedagóg Mária Vršková
Korepetície Myriam Gažová
Verejné vystúpenia – ľudový tanec:
-

Vinobranie
Tancujte s nami – spoločné vystúpenie aj s hosťami zo súkromnej ZUŠ Bratislava
Vianočné predstavenie
Kvetinkový koncert
Absolventský koncert
Keramické trhy
Vystúpenie na zahájení Majstrovstiev sveta voltíže
Všetky tanečné vystúpenia boli sprevádzané živou hudbou folklórnej hudobnej a speváckej
skupiny

Moderný a klasický tanec
Pedagóg Katarína Korčeková
Korepetície Myriam Gažová
-

Vystúpenie v Dome kultúry – výročné stretnutie dôchodcov
Vystúpenie v Dome kultúry – Improviza
Kvetinkový koncert
Deň detí v Dome kultúry
Keramické trhy
Tancujte s nami – spoločné vystúpenie spolu s hosťami TO zo SZUŠ v Bratislave

Výtvarný odbor
Pedagóg Júlia Piačková
-

Výzdoba kancelárie odboru školstva na Mestskom úrade Pezinok
„Spievajúci strom“ – scénicka výzdoba na 9. ročníku Celoslovenského festivalu E.Suchoňa
Kvetinkový koncert – dekorácie
Výstava absolventov v Minigalérii Domu kultúry

Súťaže
-

Výtvarná Modra: „Hra s nočnou oblohou“ 2.miesto Kristína Oklasová
Medzinárodná súťažná výstava „Naša pôda – Bodenkunst“- zúčastnili sa dve skupiny žiakov
spolu s D.Tykovou
„Maľovaný hrnček“ – 1. miesto Namika Uchnárová
3. miesto Katarína Jirku
Cena nadácie Révia Štefan Majerčík
Žiaci navštívili množstvo výstav, ktoré prebiehali v Pezinku
Žiaci prijatí na stredné umelecké školy:
ŠUP v Bratislave – Kristína Pútecová

Výtvarný odbor
Pedagóg Danica Tyková
-

Výstava „PEZINOKNAMI“ – Mestské múzeum Pezinok
Medzinárodná výstava „Farby zeme“- putovná výstava v zúčastnených eu. krajinách
Výstava absolventských prác v Minigalérii Domu kultúry

Súťaže
-

-

„Namaľuj svoj hrnček“ - Malokarpatské múzeum Pezinok
- 1.miesto - Pavol Kebis
- 3.miesto - David Lipovský
- 3.miesto – Jasmína Sarkocy
Medzinárodná súťažná výstava „Naša pôda - Bodenkunst“- skupina žiakov sa dostala do
prvej 20 – tky.

Žiaci prijatí na stredné umelecké školy:
-

SVŠ Bratislava – Pavol Satina, ŠUV – Peter Jankovič , Vladimíra Kadlečíková

Počas roka sa žiaci zúčastnili na metodických dňoch, Dní otvorených dverí na stredných aj vysokých
školách a na množstve výstav v Pezinku i Bratislave. Pre LDO vyrobili kulisy, pre Nadáciu Révia
tlač grafiky.

Literárno – dramatický odbor
Pedagóg MgA. Simona Nyitrayová
Verejné vystúpenia v Malej sále
- „Ako vznikla obloha, slnko a mesiac“
- Úryvok z románu Malé ženy
- Vlastné scenáre na motívy ságy Súmrak
- „Jakub a obrovská broskyňa“
- „Ženích pre slečnu Myšku“ – májová besiedka, spoluúčinkovali žiaci s HO
LDO sa vyučuje 1xdo týždňa v Malej sále Domu kultúry. Žiaci sa výrazne zlepšili v pamätaní si
textu, pokročili v kolektívnej súhre na javisku, ale je potrebné pracovať na zlepšení vyjadrovacích
a pohybových schopností.

10. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
V priebehu júna sa riaditeľstvo aj časť HO z Trnavskej presťahovalo do zrekonštruovaných
priestorov na M.R.Štefánika. Záver školského roku prebiehal v čistých a zariadených triedach. VO,
TO, LDO a časť HO čaká sťahovanie v druhej etape – po rekonštrukcii ďalšej časti budovy.
Sťahovanie počas šk. roku, resp. v mesiaci gradujúcich školských aktivít si vyžadovalo veľké
psychické aj fyzické vypätie vedenia školy, pedagógov aj nepedagogických zamestnancov školy. Aj
na tomto mieste vďaku vyjadrujem kolegom a MPS – Ing. Lošonskému. Tieto práce prebehli bez
nehody, v poriadku a načas. Samozrejme, že odborné sťahovanie klavírov mala na starosti špedičná
firma z Bratislavy. Moja veľká vďaka patrí najmä tým ktorí boli „po ruke“ aj počas letných prázdnin.
Ochotní pomôcť, poradiť, povzbudiť (R.Milčik, J.Kocmal, B.Múčková).
Naša škola dostala pekné priestory. Po 20. rokoch putovania verím, že aj napriek neprajníkom
a problémom, ktoré sa postupne objavujú pri rekonštrukčných prácach ďalší šk. rok budeme všetci
„pod jednou strechou“, a aj historické klenby a budúce nádvorie v nás budú evokovať inšpiráciu
a kvalitnú prácu na duchovnej stavbe našich mladých ľudí aj seba.
11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu
Finančné prostriedky zo školného v tomto šk. roku boli použité najmä na nákup bytového zariadenia
do nových tried, kobercov a hudobných nástrojov. Konkrétne:
Viď prílohu č.3 - Čerpanie finančných prostriedkov v školskom roku 2011/2012
V čase od 6.2. 2012 do 30.3.2012 bola vykonaná kontrola inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov ZUŠ E.Suchoňa. kontrolu vykonali Ing. J. Sandtnerová, hlavná
kontrolórka mesta a Bc. R. Fabiankovičová, sam. odb. referentka útvaru HK na MÚ v Pezinku a na
ZUŠ E.Suchoňa Trnavská 1. Zistené nedostatky boli načas odstránené. Podrobne viď príloha č.4
Školné:
- HO – individuálne vyučovanie
10 €
- PHV. LDO, TO, VO – kolektívne vyučovanie 9 €
- ŠPD študujúci
15 €

-

ŠPD pracujúci
28 €
V zmysle schváleného VZN č.10 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v ZUŠ boli priznané 50 % úľavy rodinám, kde 3 a viac detí navštevuje našu školu.
12. Koncepčný zámer školy, ciele na 2010/11 a ich plnenie
-

Podporovať rozvoj školského orchestra
Podporovať komorné zoskupenia aj v gitarovom oddelení.
Vytvoriť v TO skupinu aj v klasickom, či modernom tanci
Podporovať LDO, prezentovať sa divadelným vystúpením
Pripravovať žiakov na súťaže
Pripravovať žiakov na ďalšie umelecké a umelecko – pedagogické štúdium
Sústrediť pozornosť na detašované pracoviská
Okrem posledného bodu sú ostatné ciele plnené. Dôkazom toho je aj táto správa, kde
sú rozpísané výsledky žiakov na súťažiach, verejných prezentáciách, žiaci prijatí na umelecké
štúdiá. Pedagógom všetkých odborov patrí zaslúžené ďakujem a pochvala.
Detašované pracoviská školy sú dlhodobou slabinou školy. Sú vzdialené od centrálnej
budovy a patria iným subjektom (ZŠ). V triedach ZŠ sa naši učitelia musia prispôsobovať
podmienkam, ktoré určuje ZŠ – začiatok a koniec vyučovania, vyučovanie je prerušované
rôznymi prekážkami a udalosťami, naši učitelia sa tam jednoducho necítia „doma“. Veríme
a dúfame, že táto skutočnosť bude vyriešená v priebehu ďalšieho šk. roku presťahovaním
kompletnej celej ZUŠ na M.R:Štefánika 9.

13. Pozitíva – silné stránky
-

Dlhoročná tradícia školy postavená na výsledkoch
Pozitívny vplyv na cieľavedomé využívanie voľného času detí
Účasť a angažovanosť na kultúrnom rozvoji mesta
Množstvo žiakov pokračujúcich v štúdiu na odborných a umeleckých stredných a vysokých
školách
Organizovanie Festivalu E.Suchoňa
Vzdelaní, kvalitní, obetaví učitelia
Súdržný tím
Ochota pedagógov zúčastňovať sa akcií aj mimo pracovného času
Dobrá spolupráca pedagogických a prevádzkových pracovníkov
Stúpajúci počet žiakov
Dobrá spolupráca so zriaďovateľom, riaditeľkou Domu kultúry a múzeí
Možnosť žiakov uplatniť sa aj v orchestrálnej a súborovej práci
Kvalitná príprava žiakov na prijímacie pohovory
Podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov zo strany vedenia školy

Negatíva – slabé stránky
-

Nevyhovujúce priestory, žiaci rozptýlení na viacerých miestach

- Nedostatok priestorov
- Nedostatočná komunikácia medzi vedením školy a kolegami z detašovaných pracovísk
- Nerovnomerné zaťaženie zamestnancov (niektorí sú preťažení, iní nie dostatočne využití)
- Slabšia kontrolná činnosť na detašovaných pracoviskách
- Obmedzený počet prijatých žiakov
- Chýbajúce plechové dychové oddelenie
Riziká
-

Celková spoločenská atmosféra, zameraná na materiálne a nie duchovné hodnoty
Nedostatok času rodičov na svoje deti
Filozofia „neunaviť sa“ cvičením
Nepochopenie, že aj hrať si pre radosť vyžaduje prácu
Rýchly a lacný úspech
Zamestnávanie detí veľkým počtom krúžkov a aktivít
Neodbornosť a neznalosť problematiky ZUŠ všeobecne na ministerstve školstva a medzi
poslancami
Slabé finančné ohodnotenie učiteľov
Spoločenská situácia, tlak, rozvíjajúca sa byrokracia a neistota

14. Spolupráca školy
Spolupráca s rodičmi a Radou rodičov
Spolupráca s rodičmi žiakov školy je veľmi dobrá. Vyplýva to najmä s formou vyučovania na
našej škole. Najmä individuálne vyučovanie umožňuje častý kontakt s rodičmi a obojstranné
konštruktívne riešenie problémov a podnetov. Niektorí rodičia pomáhajú pri organizácii verejných
podujatí, súťaží a pod. Pre potreby finančnej podpory školy sa v decembri zaregistrovalo Občianske
združenie. Ako bude toto OZ ďalej pokračovať rozhodne najbližšie plenárna stretnutie rodičov
v novom školskom roku.
Veľmi dobrá spolupráca s Radou rodičov. Rada rodičov disponuje svojim inventárom a financiami.
Je ústretová pri financovaní rôznych podujatí, návštev kultúrnych inštitúcií, súťaží, absolventských
darov a pod.
Spolupráca s právnickými osobami (neziskové organizácie, nadácie a pod.)
Naša škola spolupracuje s mnohými organizáciami a inštitúciami, ale väčšinou je to
zabezpečenie kultúrneho programu na požiadanie pri rôznych príležitostiach.
Za spoluprácu v pravom zmysle slova možno považovať spoluprácu s umeleckými školami:
- Štátne konzervatórium v Bratislave
- SŠUP
- VŠMU
- VŠVU
- ZUŠ v Bratislave
Tieto školy pre nás pripravujú metodické dni, dni otvorených dverí, semináre, otvorené
hodiny, spoločné koncerty a vystúpenia, ktoré sú pre našich žiakov motivujúce.
ZUŠ E.Suchoňa je členom Asociácie základných umeleckých škôl SR.
Spolupráca s mestskými organizáciami a zriaďovateľom

Zriaďovateľom našej školy je Mesto Pezinok. Z tohto vzťahu vyplýva, že najbližšia
a najintenzívnejšia spolupráca je práve so zriaďovateľom. Na jednej strane škola plní pokyny
a úlohy, ktoré jej predstavitelia mesta ukladajú, na druhej strane zriaďovateľ zabezpečuje
finančné prostriedky na chod školy. Bezplatný prenájom tried na Holubyho –VO, zasadačka
pre TO, dotácie na naše významnejšie podujatia(Festival E.Suchoňa). Po mnohých rokoch
putovania zabezpečilo nové priestory pre HO a pokračuje v rekonštrukcii ďalšej časti budovy
pre všetky odbory.
Za veľmi dobrú spoluprácu považujem aj spoluprácu s vedením Domu kultúry. Je to
najmä bezplatný prenájom sál pri verejných koncertoch a možnosť vyučovania LDO v Malej
sále (platený prenájom). Na požiadanie naši žiaci aj učitelia prispievajú kultúrnym
programom na vernisážach, či iných aktivitách .

Záver
Umenie kultivuje myslenie a emocionálny svet, otvára cestu k poznaniu vyšších duchovných hodnôt.
Je potrebné neustále aj cez umenie obnovovať základné hodnoty, ktoré pretrvávajú a platia napriek
dobe, na ktorú sa čoraz viac vyhovárame...
Vychovávať návštevníkov koncertných siení, galérií, divadiel, aby cez poznanie a precítenie tónov,
obrazu, zmysluplného slova či tanca rástli z našich detí kultivovaní, dobrí ľudia...

Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z.z.
3. Plán práce ZUŠ E.Suchoňa na šk.r.2011/12
4.Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ E.Suchoňa

