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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy E. Suchoňa v Pezinku, za školský rok 2012/2013

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

II. 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 bola posledná voľba novej Rady školy v nasledujúcom zloţení:
Členovia rady školy:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meno a priezvisko
Mgr. Zuzana Andelová
Ing. Alena Košťálová
Alena Bednáriková
Myriam Gažová
Miroslava Holásková
Mgr. Viera Gschwandtnerová
Mgr. Kvetoslava Štrbová
Ing. Miloš Andel
Ing. Jozef Chynoranský
Mgr. Adam Solga

Funkcia
predseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

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

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2012/2013
Témy zasadaní:
- Prezentácia školy na verejnosti a jej vnímanie v širšom kontexte
- Hospodárenie školy, investície, personálny stav, stav ţiakov, prospech ţiakov
- Druhá etapa sťahovania VO, TO a časti HO
- Voľba riaditeľa ZUŠ E.Suchoňa
2. Umelecká rada
1. Umeleckú 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.
III.Štatistické údaje o počte žiakov ZUŠ E. Suchoňa
Odbory

stav k 15. 9. 2012

Hudobný
Výtvarný
Tanečný
Lit.-dramat.
Spolu

stav k 30. 6. 2013

250
133
156
20
559

Počet absolventov

259
119
146
19
543

15
13
1
0
29

1. Údaje o počte prijatých detí do prípravného ročníka v školskom roku 2012/13
Odbory
Hudobný
Výtvarný
Tanečný
Lit.-dram.
Spolu

Počet žiakov
26
10
108
0
144

2. Údaje o výsledkoch hodnotenia – viď. Príloha č.1: Klasifikačná správa
3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov
Pedagogickí zamestnanci
Spolu
Kvalifikovaní
Nekvalifikovaní
Dopĺňajú si vzdelanie

24
24
0
1

Nepedagogickí zamestnanci
Spolu
PaM
ekonómka
upratovačky
školník

6
1
1
2
1

informatik

1

Spolu zamestnancov: 30
4. Údaje o rozširujúcom štúdiu pedagogických zamestnancov (PZ)

Forma
vzdelávania

Počet
vzdelávaných

externe
denne

2
1

ukončilo
1
0

Priebeh vzdelávania / počet
pokračuje
začalo
1
0
1
0

5. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:
- počet uvádzaných začínajúcich PZ do praxe: 1
- jednorazové vzdelávania:
- letný seminár EPTA na Konzervatóriu v Bratislave
- metodické dni na konzervatóriu, VŠMU, SUPŠ, VŠVU
- violončelový seminár na ZUŠ Sklenárova
- semináre klaviristov na ZUŠ Panenská a VŠMU v Bratislave
- klavírny seminár spolu s interpretáciou skladieb impresionistov a hudby 21.st. prof. Daniely
Varínskej na ZUŠ Pezinok
Vzdelávanie na MPC:
Aktualizačné vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie - ukončené Mária Neuszerová
Osobný rast a prezentácia PZ :
Júlia Piačková:
- Bratislava, River Gallery, spoločná výstava ART MIX
- Malokarpatské múzeum, samostatná výstava a uvedenie knihy Júlia Piačková KAMENE
- Praha, Galéria La Femme, spoločná tematická výstava ŢENA A MÓDA
- Bratislava, SND foyer, výstava ROZMARY-ROZMERY
- USA, NY, Bohemian national hall spolu s Igorom Piačkom OBRAZY A GRAFIKA
- Hrad Červený Kameň – salón výtvarníkov
- Trenčín, Galéria M.A.Bazovského, spoločná výstava VODNÉ HLADINY – HLADINY
DUŠE
- Putovná európska výstavno – charitatívna akcia pre japonské deti – Z RUKY DO RUKY
- Putovná japonská medzinárodná výstava FROM HAND
- Bratislava, Bibiana, Kiwanis, charitatívna výstavná akcia
Danica Tyková:
- Salón voľných výtvarníkov Umelecká beseda Bratislava
- Salón výtvarníkov 2013 v starej lisovni na Červenom Kameni
- Sochárske medzinárodné sympózium v Slovinsku
Ako členka rôznych výtvarných zoskupení účasť na pracovných stretnutiach:
- WCC – svetová rada remesiel
- ŢARARAKA – československá skupina výtvarníkov v Slavoniciach
- TXT - Bratislava

IV. Aktivity a prezentácia školy po odboroch
1. Hudobný odbor
Verejné koncerty:
-

Adventný koncert
Blíţi sa vianočný čas
Jarný koncert
Rodinný koncert
Kvetinkový koncert pre maminky
Absolventský koncert – dôstojné podujatie, na ktorom sa mladí ľudia rozlúčili interpretáciou
s našou školou. Jeho spoločenský rámec a váţnosť podčiarklo slávnostné odovzdanie
darčekov. Absolventské práce VO zdobili priestory Minigalérie. V pamäti iste ostane aj
priateľské stretnutie detí, pedagógov aj rodičov na recepcii.

Prezentácia ţiakov na verejných akciách iných ZUŠ – iek:
-

Koncert priateľstva v Bratislave
Tanečné vystúpenie z triedy Kataríny Korčekovej
Dni starej hudby v Bratislave, Musica Aeterna – VŠMU Dvorana
vcl. Matej Guľas z triedy M.Milčikovej
Interné koncerty
12 vystúpení - na týchto koncertoch účinkujú najmä tí ţiaci, ktorí s nástrojovou hrou len
začali, alebo patria medzi priemer. Aj takouto formou chceme prezentovať prácu všetkých
ţiakov. Podporovať ich v prejave, naučiť vystupovať a tešiť svojou hrou pedagóga aj rodičov.
Na interných koncertoch účinkujú aj tí ţiaci, ktorí chcú „generálku“ pred verejným
koncertom. Dva IK boli prezentáciou sláčikového oddelenia M.Milčikovej a P.Šestáka.
Všetky interné vystúpenia majú zodpovedajúcu úroveň.

Súťaže:
-

Mladý violončelista
v Keţmarku

-

Talenty pre Slovensko

-

Schneiderova Trnava

tretie miesto I. kat. – Kristína Gardošová
druhé miesto III. kat. - Kristián Mrva
tretie miesto III. kat. – Anamaria Čuha

strieborné pásmo II.kat. – Kristián Mrva
strieborné pásmo II.kat. - Anamaria Čuha
z triedy M.Milčikovej, korepetícia M.Neuszerová, Lýdia Cibulová
husle:

strieborné pásmo: II.kat. – Jerguš Čermák
strieborné pásmo: I.kat. – Bystrík Dzíbela
bronzové pásmo: I.kat. – Adela Čermáková
strieborné pásmo: I.kat. - Jana Janečková
bronzové pásmo: III.kat. – Adam Bereník

Talenty pre Slovensko
bronzové pásmo:
v Dolnom Kubíne
Všetci ţiaci sú z triedy Ľ. Záhradníkovej, korepetície E.Pútecová
-

- Beat fórum Gbely
- Dni Miloša Ruppeldta
Z triedy Evy Rosenberger.
-

Musica Camerata Jána Albrechta

- „Dni Miloša Ruppeldta“
Sólo hra na dychové nástroje

– Jerguš Čermák

prvé miesto: Lea Valachová
čestné uznanie: Martin Mikula
strieborné pásmo: III.kat. flautové kvarteto
2. miesto: I.kat. Martina Pepuchová
3.miesto: III.kat. Petra Noskovičová

-

Flautiáda

bronzové pásmo: I.kat. Martina Pepuchová
II.kat. Ivana Hacajová
II.kat. Petra Noskovičová

-

Rajecká hudobná jar
Medzinárodná súťaţ Cena mesta Rajec za originálny prejav interpréta 5.kat.
kvarteto
Ţiačky z triedy Mariána Mráza, korepetície Andrea Smolková

Kultúrne brigády:
-

Účinkovanie speváckeho oddelenia pri jubileách organizovaných Mestom Pezinok
Vernisáţe v Minigalérii PKC
Vinobranie
Keramické trhy
Vernisáţe v Schaubmarovom mlyne

2. Tanečný odbor
Pedagóg Mária Vršková
Korepetície Myriam Gaţová, Eliška Pútecová
Verejné vystúpenia – ľudový tanec:
-

Vinobranie
Tancujte s nami – spoločné vystúpenie aj s hosťami Petanu
Tanec s vločkou
Kvetinkový koncert
Absolventský koncert
Medzinárodný deň tanca
Pohár národov na Rozálke
Hodovanie v Ivanke pri Dunaji
Vianočná besiedka
30. výročie zaloţenia ZŠ Kupeckého

flautové

Všetky tanečné vystúpenia boli sprevádzané ţivou hudbou folklórnej hudobnej a speváckej skupiny,
mladšie ročníky s klavírnym sprievodom.
Moderný a klasický tanec
Pedagóg Katarína Korčeková
Korepetície Myriam Gaţová, Eliška Pútecová
-

30. výročie zaloţenia ZŠ Kupeckého
Zahájenie Katarínskeho plesu na ZŠ Fándlyho
Mikulášske vystúpenie v hoteli Limbach
Vianočná besiedka
Tanec s vločkou
Medzinárodný deň tanca
Kvetinkový koncert
Tancujte s nami – spoločné vystúpenie spolu s hosťami PETAN- u
Koncert priateľstva v Bratislave

3. Výtvarný odbor
Pedagóg Júlia Piačková
-

Výzdoba chodieb aj tried, rozvrhy pred triedy
Tanec s vločkou – scénická výzdoba
Kvetinkový koncert – dekorácie, návrh plagátu
Výstava v Minigalérii STROMY A DOMY
Výstava absolventov v Minigalérii Domu kultúry

Ţiaci navštívili mnoţstvo výstav, ktoré prebiehali v Pezinku a pomáhali pri balení VO na Holubyho
ul.
Výtvarný odbor
Pedagóg Danica Tyková
-

III.časť - pokračovanie exteriérového projektu Dobšinského a Rudnayovho námestia
v Bratislave, maľby na tému „IN AND OUT“ v prípravnom riešení
Výstava absolventských prác v Minigalérii Domu kultúry

Súťaţe
-

„Výtvarná Modra“
-

1.miesto - Veronika Vojtaníková

Ţiaci prijatí na stredné umelecké školy:
-

SŠUP – Kristína Kráľová, Marian Lenner

Počas roka sa ţiaci zúčastnili na metodických dňoch, Dní otvorených dverí na stredných aj vysokých
školách, Deň ateliéru a na mnoţstve výstav v Pezinku i Bratislave. Pre LDO vyrobili kulisy, pre
Nadáciu Révia tlač grafiky. P.F. pre ALBATROS. Výzdoba priestorov školy a rozvrhy pred triedy,
návrh plagátu na absolventský koncert.
4. Literárno – dramatický odbor
Pedagóg MgA. Simona Nyitrayová
Verejné vystúpenia v Malej sále
-

Rozprávka o Osmijanke
Bábkové divadielko Búdka v poli
Bábkové divadielko Začarovaný les
individuálne prednesy - úryvky z Malého princa a z prózy Jozefa Pavloviča
dramatizácia poézie Ţltá ľalia

Vyučovanie LDO prebiehalo 1xdo týţdňa v Malej sále Domu kultúry. Ţiaci sa výrazne zlepšili
v pamätaní si textu, pokročili v kolektívnej súhre na javisku, boli aktívni pri výrobe bábiek. Je
potrebné pracovať na zlepšení vyjadrovacích a pohybových schopností a kultúrnosti reči.

V. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
V priebehu jarných prázdnin sa presťahoval VO, TO a posledná časť HO do pripravených priestorov
školy. LDO pokračoval vo vyučovaní v Malej sále PKC, nakoľko v priestoroch budúcej triedy neboli
podmienky na vyučovanie. Pri sťahovaní pomáhali pracovníci MPS, ale najmä Danica Tyková
a Júlia Piačková, spolu s ostatnými pedagógmi. Aj na tomto mieste im patrí veľká vďaka.
Počas letných prázdnin sme dali do poriadku dvor – nová kanalizácia a dlaţba. Dvor je takto
pripravený na realizáciu malých koncertov, divadelných vystúpení a expozíciu výtvarných prác
a invenčného vyuţitia „ARTtria“ Presťahovala sa aj administratíva do novej kancelárie, zabezpečená
mreţami a bezpečnostnými dverami, dvere sme vymenili aj v štyroch triedach a tým ich akusticky
skvalitnili. Do dvoch tried sú kúpené nové pianína a do triedy HN nový digitálny klavír. V triede
LDO sú nové radiátory, koberec a je rozpracované pódium, opona, reflektory. V triede gitaristu na
základe povolenia pamiatkarov je vsadené okno, podobne aj v triede pred riaditeľňou. V septembri
sa v celej budove školy začína riadne vyučovať.
Všetko sme financovali z vlastných zdrojov. (Viď. príloha)
Teší nás, ţe po nekonečnom putovaní ZUŠ sme všetci pod jednou strechou, v dôstojných
priestoroch.
VI. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu
Rozpočet školy bol v priebehu roka 2012 upravovaný.
Pôvodne schválený rozpočet – výdavky
Rozpočet upravený 16.4.2012
Rozpočet upravený 6.11.2012

356 622€
359 622
345 317

príjmy 52 000€
príjmy 52 000€
príjmy 51 500

Navýšené prostriedky 3 000€ sme výhradne pouţili na zaplatenie energií na Holubyho ulici.
1. Čerpanie rozpočtu v položkách
Skutočný príjem za rok 2012
49 770€
610 tarifné platy, osobný príplatok, ostatné príplatky, odmeny
Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom, minimálne rozdiely medzi poloţkami tarifné platy a osobné
príplatky vznikajú kaţdoročne zmenou zaradení pedagógov do taríf či uţ získaním vyššieho
vzdelania, alebo prijímaním nových pedagógov. Za mimoriadne výkony pedagógov počas
sťahovania školy a osobitný prístup k plneniu pracovných povinností boli vyplatené odmeny.
630 a podpoloţky 633001, 637004, 633044 (hudobné nástroje) boli v súlade s úpravou rozpočtu
a dohodou s odborom financií čerpané na sťahovanie a zariadenie nových priestorov a kúpu
hudobných nástrojov.
Kapitálové výdavky – pre rok 2012 sme nedostali ţiadne zdroje.
Z výsledkov si dovolím konštatovať, ţe škola viedla v roku 2012 vyrovnaný rozpočet a iniciatívnou
snahou o riešenie problémov školy so získaním nových priestorov a sťahovaním. Nové priestory
školy slúţia všetkým odborom. Zvýšený záujem o našu školu súvisí okrem kvalitného personálneho
zázemia aj s novou budovou a strategickou polohou v meste. Problém s parkovaním nie je len
problémom ulice M.R.Štefánika v Pezinku. Sme jediná plno odborová umelecká škola v Pezinku.
2. 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.
-

VII.
-

Koncepčný zámer školy, ciele na 2012/13 a ich plnenie

Podporovať rozvoj súborovej hry
Podporovať komorné zoskupenia aj v gitarovom oddelení.
Podporovať LDO, prezentovať sa divadelným vystúpením
Pripravovať ţiakov na súťaţe
Pripravovať ţiakov na ďalšie umelecké a umelecko – pedagogické štúdium
Upraviť nádvorie školy a vybaviť nové triedy potrebným nábytkom a nástrojmi.

Rozvoj súborovej hry a LDO je výzvou aj do ďalšieho školského roku. V návrhu koncepcie rozvoja
školy na 5 rokov je zahrnutá aj súborová hra a LDO. (Viď príloha ) Ostatné body boli splnené.
Dôkazom toho je aj táto správa, kde sú rozpísané výsledky ţiakov na súťaţiach, verejných
prezentáciách, ţiaci prijatí na umelecké štúdiá. Pedagógom všetkých odborov patrí zaslúţené
ďakujem a pochvala.

VIII. 1 Pozitíva – silné stránky
-

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

3. Negatíva – slabé stránky
-

Obmedzený počet prijatých ţiakov
Chýbajúce plechové dychové oddelenie
Nerovnomerné zaťaţenie pedagógov
Malý počet súborového zoskupenia v jednotlivých oddeleniach

Riziká
-

Celková spoločenská atmosféra, zameraná na materiálne a nie duchovné hodnoty
Nedostatok času rodičov na svoje deti
Rýchly a lacný úspech, netrpezlivosť.
Zamestnávanie detí veľkým počtom krúţkov 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

IX. Spolupráca školy
1. Spolupráca s rodičmi a Radou rodičov
Spolupráca s rodičmi ţiakov školy je veľmi dobrá. Vyplýva to najmä s formou vyučovania na
našej škole. Najmä individuálne vyučovanie umoţňuje častý kontakt s rodičmi a obojstranné
konštruktívne riešenie problémov a podnetov. Niektorí rodičia pomáhajú pri organizácii verejných
podujatí, súťaţí a pod. Veľmi dobrá spolupráca s Radou rodičov pri OZ. (Viď. príloha)
2. 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 poţiadanie pri rôznych príleţitostiach.
Za spoluprácu v pravom zmysle slova moţno povaţovať spoluprácu s umeleckými školami:

-

Štátne konzervatórium v Bratislave
SŠUP
VŠMU
VŠVU
ZUŠ v Bratislave, Modre, Komárne

Tieto školy pre nás pripravujú metodické dni, dni otvorených dverí, semináre, otvorené hodiny,
spoločné koncerty a vystúpenia, ktoré sú pre našich ţiakov motivujúce.
ZUŠ E.Suchoňa je členom Asociácie základných umeleckých škôl SR.
3. Spolupráca s mestskými organizáciami a zriaďovateľom
Zriaďovateľom našej školy je Mesto Pezinok. Z tohto vzťahu vyplýva, ţe najbliţšia
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. Po mnohých rokoch putovania zabezpečilo nové priestory pre všetky
odbory. V spolupráci so zriaďovateľom sme zorganizovali v júni Deň otvorených dverí, kedy mohla
široká verejnosť vojsť do našej školy a byť aspoň na chvíľu jej súčasťou a dozvedieť sa aj z histórie
tejto historickej budovy.
Za veľmi dobrú spoluprácu povaţujem aj spoluprácu s vedením Domu kultúry. Je to najmä bezplatný
prenájom sál pri verejných koncertoch a doterajšia moţnosť vyučovania LDO v Malej sále (platený
prenájom).Na poţiadanie naši ţiaci aj učitelia prispievajú kultúrnym programom na vernisáţach, či
iných aktivitách .
Záver
Prvoradý cieľ pre školský rok 2012/13 bolo presťahovanie všetkých odborov na M.R.Štefánika 9.
Z vyriešenia a podoby novej priestorovej situácie školy sa odvíjajú aj výchovno – vzdelávacie,
dramaturgické a rozvojové plány školy na ďalšie roky. Prioritou je zotrvať na vysokej kvalitatívnej
úrovni. Cieľom do ďalšieho obdobia je vytvorenie kompaktného umeleckého prostredia, kde
spolupráca medzi odbormi bude základným východiskom študijného plánu. So zreteľom na to
najzmysluplnejšie – ţe umenie kultivuje myslenie a emocionálny svet, otvára cestu k poznaniu
duchovných hodnôt. Cez umenie obnovovať základné duchovné hodnoty, ktoré platia aj v dnešnej
dobe, najmä v dnešnej dobe, ktorá týmto hodnotám nepraje.

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.2012/13
4.Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ E.Suchoňa

Prílohy: č.1 Klasifikácia 2012/13
č.2 Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012/13
č.3 Zápisnica zo zasadania Rady školy
č.4 Návrh koncepcie rozvoja našej školy na ďalšie obdobie 2013 - 2018

Vypracovali:
Mária Neuszerová, riaditeľka
Mária Hutníková, zástupkyňa
Beatrix Múčková, ekonómka

