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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za 
školský rok 2011/2012

Identifikačné údaje o škole:

názov školy: Základná umelecká škola 

adresa školy: Ul. Poštová 58, 972 51 Handlová

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

mail:  zusha@mail.t-com.sk

zriaďovateľ školy: Mesto Handlová

vedúci zamestnanci školy:   Mgr. Ján Králik, riaditeľ
Elena Filipová, zástupkyňa riaditeľa

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

údaje o počte žiakov školy: V školskom roku 2011/2012  školu navštevovalo k 15.9. 2011  401 
žiakov, 
z toho v hudobnom odbore 250 žiakov, v tanečnom 62, vo výtvarnom 64 a v literárno-dramatickom 
25 žiakov. V prípravnom štúdiu bolo 127 žiakov, z toho v hudobnom odbore 81 žiakov,  vo 
výtvarnom 8, v tanečnom 38 a v literárno-dramatickom 0 žiak. 
V školskom roku 2011/2012 sa vyučovalo aj v elokovaných triedach na Základnej škole s mater-
skou školou Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne, kde boli otvorené triedy hudobného výtvarného a 
tanečného odboru, prípravné štúdium v hudobnom odbore boli otvorené v spolupráci sa ZŠ a MŠ v 
Handlovej, V škol. r. 2011/2012 sa nadviazala spolupráa so ZŠ Ráztočno, kde je umelecké 
vzdelávanie zabeapečené v hudobnom a výtvarnom odbore, pokračuje vzdelávanie v elokovaných 
triedach v ZŠ Mierové námestie, MŠ na Mostnej, Dimitrovovej, Ul. SNP, Cintorínskej.

údaje o počte prijatých žiakov pre školský rok 2012/2013: 
Pre školský rok 2012/2013 bolo vydaných 104 rozhodnutí o prijatí, z toho 40 do hudobného odboru, 
18 do tanečného, 46 do výtvarného a 0 do literárno-dramatického. 

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

Traja žiaci výtvarného odboru boli prijatí na stredné umelecké školy
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údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

Tanečný odbor

                                     počet                      prospelo s vyzn.     prospelo        neprospelo   neklasifik.
I. stupeň 23 23
II. stupeň 5 5
ŠPD
Počet žiakov 28.
Počet žiakov v prípravnom štúdiu Tanečného odboru 40.

Literárno-dramatický odbor

                                     počet                      prospelo s vyzn.     prospelo        neprospelo   neklasifik.
I. stupeň 19 19
II. stupeň 5 5
ŠPD
Počet žiakov  24.
Počet žiakov v prípravnom štúdiu Literárno-dramatického odboru 0.

Výtvarný odbor

                                     počet                      prospelo s vyzn.     prospelo        neprospelo   neklasifik.
I. stupeň 47 46 1
II. stupeň
ŠPD 2 2
Počet žiakov 49.
Počet žiakov v prípravnom štúdiu Výtvarného odboru 12.

Hudobný odbor

                                     počet                      prospelo s vyzn.     prospelo        neprospelo   neklasifik.
I. stupeň 139 118 17 4
II. stupeň 18 16 2
ŠPD 25 23 2
Počet žiakov 182.
Počet žiakov v prípravnom štúdiu Hudobného odboru 75.

Školský rok 2011/2012 ukončilo 410 žiakov.
 

Prípravné štúdium navštevovalo  žiakov 127 žiakov v hudobnom odbore 75,  40 žiakov v 
tanečnom odbore, 12 žiakov vo výtvarnom odbore.



V štúdiu pre dospelých bolo 27 frekventantov  z toho v hudobnom odbore 25, vo výtvarnom 
odbore 2.
V školskom roku 2011/2012 štúdium na Základnej umeleckej škole v Handlovej  v jednotlivých 
umeleckých odboroch ukončilo 9 absolventov z toho 1 v TO, 1 v LDO a 7 v HO.

Zoznam študijných odborov a ich zameraní, zoznam učebných plánov: V školskom roku 
2011/2012 bolo poskytované vzdelávanie vo všetkých umeleckých odboroch: hudobný, výtvarný, 
tanečný a literárno-dramatický odbor. V jednotlivých odboroch sa postupovalo podľa nasledovných 
učebných plánov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2009 
pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009:

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

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

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

Literárno-dramatický odbor:   Učebný plán č. 47, stupeň – prípravné štúdium, zameranie 
Prípravná dramatická výchova,
Učebný plán č. 48, I. stupeň – základné štúdium, zameranie Dramatické a slovesné oddelenie,
Učebný plán č. 51, II. stupeň – základné štúdium, zameranie Dramatické oddelenie – príprava na 
školy umeleckého smeru. 
 



Údaje o počte zamestnancov a pedagogických zamestnancov školy: V školskom roku 2011/2012 
bolo na škole  v prepočítanom počte celkovo zamestnaných 19 zamestnancov, z toho 16 bolo 
pedagogických zamestnancov a 3 bolo nepedagogických zamestnancov. 
Všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačné kritériá v súlade s platnou 
legislatívou okrem 1 pedagogického zamestnanca.

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl: 10 pedagogických 
zamestnancov absolvovalo  vzdelávanie učiteľov ( IKT), 2 pedagogický zamestnanci absolvovali 
vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov,učitelia všetkých odborov sa zúčastňovali 
metodických dní vo svojom odbore, navštevovali dostupné tvorivé dielne a workshopy. V rámci 
pracovných porád sa pravidelne oboznamovali s meniacou sa problematikou školskej legislatívy.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: Počas školského roka 2011/2012 sa škola 
prezentovala na 64 verejných aktivitách.

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

− 23. 09. Jazzové fúzie RKC Prievidza
− 28. 09.  Dobrý nápad v DK 
− 11. 10 Stretnutie rodičov 
− 20. 10. Výstava „ Industriálne pamiatky Handlovej“
− 8. 11. 2011 Týždeň vedy a techniky , Valter Maroši I. miesto
− 08. 11. Jesenný koncert
− 15. 11. Zraz baníckych spolkov v DK
− 16. 11. Akadémia škôl v DK
− 29. 11. Mikulášsko-Katarínsky koncert
− 06. 12. Mikulášsky koncert
− 13. 12. Vianočný koncert v ZUŠ
− 14. 12. Lampiónom cez bariéry – pre útulok zvierat v Handlovej
− 15. 11. Čo by bolo, keby bolo...LDO
− 19. 11. 2011 Čo je Hip Hop?
− 05. 12. Mikuláš – LDO v spolupráci s DK
− 12. 12. Vianočný koncert v Kostole sv. Kataríny v Handlovej 
− 16. 12. Klavírny vianočný koncert
− 16. 12. Vianočný koncert Chrenovec
− 19. 12. Triedny koncert / I. Gogová /
− 20. 12. Vianočný koncert pre ŠZŠ Handlová
− 21. 12. Vianočný výchovný koncert Chrenovec / 2 koncerty/
− 22. 12. Vianočná besiedka ZŠ Chrenovec
− 21. 01. Banícky „Šachtag“
− 07. 02. Deň škôlkara . Koncert pre MŠ Chrenovec
− 14. 02. 2012 Valentínsky koncert ZŠ Chrenovec
− 14. 02. Valentínsky koncert v ZUŠ Handlová
− 24. 02. Gymnaziálny ples
− 25. 02. Konkurz regionálneho festivalu STUDNIČKA
− 28. 02. Školský koncert
− 24. 09. 2011 Jazzové fúzie – Workshop : Peter Lipa and band
− 08. 03. Celomestské oslavy MDŽ v DK Handlová
− 14. 03. 45. výročie Mestskej knižnice v Handlovej



− 24. 03. Generálka na finále Studnička
− 23. 03. Deň učiteľov – DK Handlová
− 27. 03. Žiaci učiteľom - školský koncert
− 30. 03. Noc s H. CH. Andersenom Mestká knižnica
− 17. 04 Hlúpa Dora – vystúpenie LDO
− 18. 04. Handlovské kahančeky- speváci
− 28. 04 Prievidza spieva- medzinárodná prehliadka speváckych zborov
− 30 .04. Výchovný koncert MŠ Malá Čausa
− 05. 05. Bojnická perla- Slavomír Dobrotka „Zlaté pásmo“
− 11. 05. Absolventský recitál – dychové oddelenie
− 13. 05. Deň Matiek – Chrenovec - Brusno
− 13. 05. Deň matiek – Ráztočno
− 14. 5.  Koncert pre MŠ Jalovec
− 17. 05. Výchovný koncert - Lipník
− 15.05. Scapino – vystúpenie LDO
− 15. 05. Triedna besiedka v MŠ Dimitrovova
− 21. 05. Výchovný koncert MŠ Veľká Čausa
− 25. 05. 2012 Absolventský recitál Petry Keratovej
− 29.05. Triedny koncert 
− 30. 05. 2012 Verejný spevácky koncert v DK Handlová
− 01. 06. Koncert žiakov klavírneho oddelenia
− 04. 06. Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ Ráztočno / 3 koncerty /
− 06.06. Výmenný koncert ZUŠ v Zlíne
− 11. 06. Výchovné koncerty pre ZŠ a MŠ Chrenovec / 3 koncerty /
− 07. 06. Záverečný koncert ZŠ Chrenovec
− 08. 06. Recitál hudobnej skupiny INKOGNITO
− 11. 06. Medzinárodný tanečný festival – cenu a diplom za choreografiu „ Tisíc a jedna noc“
− 12.06 Absolventský koncert
− 19. 06. Triedny koncert dychové – oddelenie

Účasť žiakov školy na súťažiach a prehliadkach:

− Týždeň vedy a techoniky – výtvarná súťaž vyhlásená ministrom školstva
− Valter Maroši I. miesto
− III. roč. regionálnej gitarovej prehliadky Prievidza
− Adam Králik I. miesto
− Studnička – festival detskej populárnej piesne KCMN Nováky 15.4. 2012.
− Adriana Homolová  II. miesto, 
− Slavomír Dobrotka Cena diváka a II. miesto
− Sofia Ficelová III. miesto  Slávik Slovenska
− Slávik Slovenska, CVČ PD 3. 5. 2012
− Senecká dúha – celoslovenský festival populárnej piesne
− Slavomír Dobrotka I. miesto
− Bojnická perla
− Slavomír Dobrotka – Zlaté pásmo
− Handlovské gitary V. ročník celoslovenský festival v komornej hre
− Adam Králik a Miroslav Bella II. miesto



− TO ZUŠ sa zúčastnil medzinárodného festivalu tanečného umenia, získal cenu za choreografiu 
„Tisíc a jedna noc“

Aktivity poriadané školou:

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

     Mimo vyššie uvedených aktivít školy v školksom roku 2011/2012 škola pokračovala v 
organizovaní koncertov pre širokú verejnosť. Podarilo sa zabezpečiť Klavírny recitál prof. Zuzany 
Niederdorfer- Paulechovej ArtD. a krst CD gitarového virtuóza Vladimíra Ondrejčáka. 
Základná umelecká škola v Handlovej organizuje celoslovenský festival v komornej hre na gitary 
„ Handlovské gitary“. V tomto školskom roku sa konal V. ročník tohto festivalu, na ktorom sa 
stretávajú učitelia a žiaci  z celého Slovenska. V školskom roku 2011/2012 sa podarilo v tanečnom 
odbore do umeleckého vzdelávania zapojiť žiakov zo sociálne- znevýhodneného prostredia, 
v novom školskom roku 2012/2013 má škola snahu zapojiť žiakov z tohto prostredia aj vo výtvar-
nom odbore.

Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená:  
v  rámci projektu Comenius „Fairy tales in Europe?“ základná umelecká škola zorganizovala 
koncert pre študentov Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej a ich hostí zo zahraničia. Žiaci tanečného 
odbore Break Dance sa zúčastnili podujatia „Tancom proti rasizmu“.

Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy: Škola je umiestnená v 
účelovej budove, s primeraným materiálno-technickým vybavením, ktoré zodpovedá požiadavkám 
modernej edukácie v jednotlivých odboroch. V hudobnom odbore sa pravidelne dopĺňajú hudobné 
nástroje a ich súčasti, dbá sa na ich údržbu. Vo výtvarnom odbore technické prístroje a pomôcky sú 
pravidelne kontrolované. 
Údržbu budovy si škola vykonáva svojpomocne, bola vykonaná oprava zatekajúcej časti budovy, 
ale pokiaľ nebude dokončené podkrovie a strecha, problémy so zatekajúcou vodou budú pretrvávať. 
Niektoré časti budovy už začínajú preukazovať charakter havaríjneho stavu ( vonkajšia omietka, 
odtokové rúry, vonkajšie murivo ). Rozpočet školy neumožňuje vykonávať opravy finančne 
náročnejšieho charakteru.
Vedenie školy v spolupráci so zamestnancami sa snaží v rámci možnosti udržať atraktivitu budovy, 
aby bola dôstojným stánkom šírenia kultúry a umenia pre obyvateľov mesta Handlová.  



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

Ekonomická 
klasifikácia Ukazovateľ

Rozpočet 
na rok 
2011 
v € 

5. úprava 
rozpočtu 
R 2011 

v €

Čerpanie 
rozpočtu k 

31.12.
Plnenie 

v %

 Základná umelecká škola, Handlová 292 893 285 015 254 329,42 89,2
 Kapitálové výdavky 24 276 24 276 22 253,00 91,7
 Bežné výdavky 268 617 260 739 232 076,42 89,0
 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 292 893 285 015 254 329,42 89,2
600 Bežné výdavky 268 617 260 739 232 076,42 89,0

610 Mzdy, platy, služob. príjmy 136 580 136 580 128 145,78 93,8

620 Poistné a príspevok do poisťovní 48 074 48 074 44 544,67 92,7
630 Tovary a služby 83 163 75 285 59 139,82 78,6

640 Bežné transfery 800 800 246,15 30,8

710 Obstaranie kapitálových aktivít 24 276 24 276 22 253,00 91,7

717
Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia
- rekonštrukcia ÚK 24 276 24 276 22 253,00 91,7

Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2011/2012:
− poskytovanie odborného umeleckého vzdelania vo všetkých odboroch pre širokú vzorku 

záujemcov: 
− zabezpečenie plnohodnotného procesu umeleckej edukácie: komplexný rozvoj osobnosti 

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

− pokračovanie výučby v elokovaných triedach: elokované triedy sú na Základnej škole s 
materskou školou Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne, ZŠ v Ráztočne, ZŠ Mierové námestie v 
Handlovej; MŠ v Handlovej, Dimitrovova, Cintorínska SNP, Morovnianska cesta, Materská 
škola Lipník a Marterská škola Veľká Čausa

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

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

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

− spolupráca školy s organizáciami: intenzívna spolupráca s materskými, základnými a 
strednými školami mesta, s inštitúciami mesta – Mesto Handlová, Dom kultúry mesta 
Handlová, Mestská knižnica v Handlovej, CVČ-Relax Handlová, ŠZŠ v Handlovej, Nemocnica 
Handlová a ďalšie organizácie v meste, spolupráca so školskými samosprávnymi orgánmi: Rada 
školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej, 

− saturácia kultúrnych potrieb obyvateľov mesta, intenzívna spolupráca s inými základnými 
umeleckými školami v bližšom i širokom regióne a pod.;

− socioemočná klíma na škole : vzhľadom k vysokému pracovnému nasadeniu atmosféra v 



kolektíve je podmienená veľmi dobrými pedagogickými a produkčnými výsledkami, prevláda 
spolupatričnosť, spolupráca;

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

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

− prezentácia školy v regionálnych masmédiách: pravidelná; škola nadviazala spoluprácu so 
ZUŠ v Zlíne

− nedostatky vrátane návrhov opatrení: doplniť materiálno-technické vybavenie školy, pre 
skvalitnenie výuky v jednotlivých umeleckých odboroch, zatraktívniť výuku Hudobnej náuky. 
Znížiť migráciu žiakov v kolektívnych predmetoch.

− v roku 2009 bolo na škole prerobené kúrenie z elektrického na plynové / Kmet Handlová a.s./, 
po skončení kúrenárskych prác mala nasledovať výmena okien a zateplenie podkrovia ,k tomuto 
kroku zatiaľ nedošlo a tým vznikajú obrovské úniky tepla z budovy a následné predražovanie 
energií v budove ZUŠ, pri vývoji cien tepla a stúpajúcich nákladoch na celkovú prevádzku je 
tento problém pre rozpočet ZUŠ stále väčší a v budúcnosti finančne ťažko zvládnuteľný /do 
úvahy je nutné zobrať aj vývoj normatívu v rokoch  2010,2011 až po 2013, kedy v roku 2010 ,
2011 bol normatív na žiaka v ind. forme vyučovania 757,9 euro a v skup. forme 466,4 euro , od 
roku 2012  je to žiaka v ind. forme vyučovania 667,44 euro a v skup. forme 410,76 euro, tento 
stav platí aj rozpočtované roky 2013,2014, 2015, z čoho vyplýva ,že škola tento problém 
nemôže zvládnuť len neustálym zvyšovaním počtu žiakov /

     Základná umelecká škola v Handlovej  participuje na spoločenských a kultúrnych podujatiach 
mesta, je organizátorom celomestských, regionálnych, celoslovenských ale aj medzinárodných 
podujatí. Pravidelne prezentuje svoje aktivity v regionálnych masmédiách. 

   


