
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA 

 

o výchovno – vzdelávacej činnosti 

 

Základnej umeleckej školy v Novákoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               október 2018 



a) základné identifikačné údaje o škole: 

1. Názov školy: 

Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky 

 

2. Adresa školy: 

Chemikov 956/34, 972 71 Nováky 

www.zus-novaky.sk 

 

3. telefónne číslo: 

046/546 14 85, 546 00 76, 546 00 74 

0918 374 477 

 

4. Elektronická adresa školy: 

zusnovaky@stonline.sk 

zus@zus-novaky.sk 

 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy: 

Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10 

 

6. Vedúci zamestnanec školy: 

Zdenka Duchoňová, DiS.art., riaditeľka 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch: 

Rada školy:  zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

      Jana Oboňová, DiS.art.  

                             Monika Škrabanová, DiS.art. 

                                 zástupca nepedagogických zamestnancov:               

                                        Soňa Pometlová 

                                 delegovaní poslanci  mestského zastupiteľstva:                        

                                        František Verný 

                      Peter Miština 

               zástupcovia rodičov: 

        Mgr. Ing. Rastislav Komáromi 

                 Mgr. Silvia Szeghyová 

mailto:zusnovaky@stonline.sk


  Iné poradné orgány školy : vedúci oddelení a predmetových komisií: 

 

Umelecká rada: 

Iveta Moravčíková, DiS.art. – vedúca HO, zástupkyňa riaditeľky  

Mária Kraková, DiS.art.  – vedúca PK dychové a bicie nástroje 

Jana Oboňová,  DiS.art. – vedúca PK HN, akordeón, spev, klavír, keyboard 

Mgr. Gabriela Tunačková – vedúca PK strunové nástroje 

Mgr. Lenka Matušíková – vedúca PK VO, TO  

Eva Gardlíková, DiS.art.  – vedúca husľového oddelenia 

Monika Škrabanová,  DiS.art. – vedúca speváckeho oddelenia 

Ján Vážan, DiS.art.  – vedúci oddelenia bicích nástrojov 

 

b) údaje o počte žiakov školy: 

 

k 15.10.2017 

Hudobný odbor  281 

Výtvarný odbor 95 

Tanečný odbor 39 

Spolu 415 

     k 31.8.2018 

Hudobný odbor 264 

Výtvarný odbor 89 

Tanečný odbor 30 

Spolu 383 

 

Počet žiakov je vždy k 31.8. nižší, nakoľko prijímacie skúšky prebiehajú síce v júni, ale 

žiaci sa prihlasujú ešte do 15.9. ( pokiaľ je možnosť prijatia na konkrétny nástroj alebo 

odbor). 

 

c) údaje o prijatých žiakov do prípravného štúdia: 

hudobný odbor-  prípravné štúdium – 65 

tanečný odbor –  prípravné štúdium – 1 

výtvarný odbor – prípravné štúdium –  13 



 

d) údaje o počte žiakov, prijatých do 1. roč. SŠ – 

 Adam Guľka – Konzervatórium Banská Bystrica, saxofón 

 Anita Gardlíková – Konzervatórium Žilina, violončelo 

 Miroslav Macho – Konzervatórium Žilina, husle 

 Petra Boboková – SUŠ Trenčín, interiérový dizajn 

 Klára Šrameková – SUŠ Trenčín, interiérový dizajn 

 Romana Púčiková – SUŠ scénického výtvarníctva, propagačné výtvarníctvo  

 

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého 

stupňa vzdelania, zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, 

v ktorých škola     

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

študijné odbory – hudobný, výtvarný, tanečný, literárno - dramatický 

učebné plány – schválené MŠ SR dňa 20.08.2009 pod číslom pod číslom CD-2009-

27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009 

školský vzdelávací program 

 

      g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických   

          zamestnancov školy 

P. č. Priezvisko a meno Vzdelanie aprobácia Kvalifikácia 

 Bartolen Dávid, DiS.art. Konzervatórium, absolutórium kontrabas áno 

 Bielická Nikoleta SZŠOas Handlová, maturita 

Národné osvetové centrum BA 

tanec áno 

 Mgr. Boriková Zuzana, 

DiS.art 

VŠ, KF Nitra gitara, Hv áno 

 Borisová Blažena, DiS.art. Konzervatórium, absolutórium akordeón áno 

 Duchoňová Zdenka, DiS.art. Konzervatórium, absolutórium flauta áno 

  Gardlíková Eva, DiS.art. Konzervatórium, absolutórium husle áno 

  Humaj Vladislav, DiS.art. Konzervatórium, absolutórium trubka áno 

  Kraková Mária, DiS.art. Konzervatórium, absolutórium flauta áno 

 Mgr. Matušíková Lenka VŠ, UMB Banská Bystrica výtvarná 

výchova 

áno 

  Moravčíková Iveta, DiS.art. Konzervatórium, absolutórium klavír áno 



  Oboňová Jana, DiS.art. Konzervatórium, absolutórium akordeón áno 

 Mgr.art Pekárová Jana, ArtD Akadémia umení, Banská 

Bystrica 

spev áno 

 Bc. Peták Martin, DiS.art. Hudobná a umelecká akadémia 

J. Albrechta, Banská Štiavnica 

saxofón áno 

 Petáková Soňa, DiS.art. Konzervatórium, absolutórium klavír áno 

 Šidlo Rastislav Konzervatórium, absolutórium gitara áno 

 Škrabanová Monika, DiS.art Konzervatórium, absolutórium spev áno 

 Mgr. Špaková Linda UMB Banská Bystrica klavír, Hv áno 

 Mgr. Tunáčková Gabriela Akadémia umení, Banská 

Bystrica 

violončelo,  

hudobná 

pedagogika 

áno 

 Valašek Ivan, DiS.art. Konzervatórium, absolutórium lesný roh áno 

 Valašeková Kamila, DiS.art. Konzervatórium, absolutórium klarinet áno 

 Vážan Ján, DiS.art. Konzervatórium, absolutórium bicie áno 

 Mgr.art. Židek Martin Akadémia umení, Banská 

Bystrica 

pozauna áno 

 

Na MD a rodičovskom príspevku evidujeme Mgr. Lindu Špakovú ( klavír, keyboard, HN) 

a vyučujúcu tanečného odboru Nikoletu Bielickú, za ktorú zastupuje uč. Elena Meleshchenko. 

 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 

  i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

September 17: Program otvorenie šk.roka v ZŠ Nitr.Sučany 

 Vystúpenie Big bandu, MSM Nováky 

 Výchovný koncert v ZŠ Nitrica 

 Hodové slávnosti – program v DK Nitrianske Sučany 

  

Október 17: Nitrica, oslavy – program Big band  

 Mesiac úcty k starším, DK Nováky – ľudový súbor 

 Pop-Star  Trenčianskeho kraja 

Petáková Soňa, DiS.art. -  predatestačné vzdelávanie, 1. atestácia ,MPC Žilina 

Bc. Martin Peták, DiS.art. – Digitalizácia učebných materiálov, Myšlienkové mapy vo 

vyučovacom procese , Interaktívna škola Prešov 

 

 

 

 

 

 



 Výstava ovocia – program žiakov, DK Nováky 

  

November 17: Farebné struny - prehliadka žiakov strunového oddelenia 

 Gitarová súťaž Prievidza 

 Školský výberový koncert 

 Jesenná výstava prác žiakov výtvarného odboru v DK  

 Zaslanie prác na súťaž „Petrohrad očami detí“, Lučenec 

 Jesenný koncert žiakov akordeónového a speváckeho odd. 

  

December 17: Mestský Mikuláš – program, ozvučenie 

 Sláčikový súbor – vernisáž v DK Nováky 

 Koncert k 60. výročiu založenia hudobného školstva v Novákoch 

 Mikulášsky program, DK Nitrianske Sučany 

 Vianočný program, ZŠ Nitrianske Sučany 

 Vianočný koncert v MŠ Nitrianske Sučany 

 Vianočný koncert v kostole Kamenec pod Vtáčnikom 

 Vianočný koncert v kostole v Novákoch 

  

Január 18: Školský výberový koncert 

 Gitarový koncert Bojnice 

 Zaslanie prác na súťaž na „ Malé grafické formy“, Vrútky 

  

Február 18: Koncert žiakov PŠ 

 Ples športovcov v DK Nováky – sláčikový súbor, tanečné 

vystúpenie, spev a klavír 

 Školský výberový koncert 

 Gitarová Nitra 

 Zaslanie prác na Medzinárodnú výtvarnú súťaž, Lidice ČR 

 Zaslanie prác na súťaž „Bienále fantázie“, GABI Galanta 

  

Marec 18: Festival moderného tanca – tanečná súťaž Prievidza 

 Koncert žiakov dychového oddelenia 

 Zlatý kľúčik 2018 – tanečná súťaž , Nové Zámky 



 Triedny koncert  - uč. Boriková, Gardlíková, Pekárová, Valašek, 

Valašeková, Vážan, Bartolen, Moravčíková 

       Zaslanie prác na súťaž „ Návrh obalu žiackej knižky“, Bratislava 

       Zaslanie prác na súťaž „ Maľovaná ZUŠ-ka“, Banská Bystrica 

      Stretnutie mladých huslistov pod vedením prof. Muchu, Bojnice 

  

Apríl 18: Rodinný koncert 

 Kremnické laso – RŠ band, Moja mama... 

 Žarnovické pódium – RŠ band, Moja mama... 

 Výstava prác žiakov I. stupňa VO v priestoroch ZUŠ 

 Triedny koncert – uč. Tunáčková, Škrabanová, Oboňová, Borisová 

 POP Zemplín- RŠ band, Little Monkeys 

 Slávik Slovenska – okresné kolo 

 Školská súťažná prehliadka žiakov strunového oodelenia 

 Školský výberový koncert 

 Interný absolventský koncert 

 Ružomberská klasická gitara, súťaž 

       Zaslanie prác na súťaž „ Bohúňova paleta“, Dolný Kubín 

       Malá výstava prác žiakov výtvarného odboru, DK Nováky 

       Jazzové fúzie Prievidza – vystúpenie Big bandu 

  

Máj 18: Majstrovské kurzy -  husle, Prievidza 

 Verejný absolventský koncert 

 Novácky talent, 12.ročník prehliadky súborov ZUŠ v DK Nováky 

 Tanečná súťaž Gbely 

 Tanečná súťaž Trenčín, krajské kolo - postup 

 Výstava prác v MDK Nováky ( Prehliadka súborov) 

 Koncert Big band Žilinského konzervatória 

 Míľa pre mamu – program pre MC Nováky + ozvučenie 

 Deň matiek – program, DK Nitrianske Sučany 

 Husľová súťaž, Detva 

 Školská prehliadka žiakov strunového oddelenia 

 Klavírna súťaž, Bojnice 



 Celoslovenská súťaž žiakov bicích nástrojov- Nové Zámky 

 Chrámový koncert, kostol  Nováky 

 Sústredenie Big band 

  

Jún 18: Vystúpenie Big bandu, Trenčín 

 Mestské oslavy MDD – program, ozvučenie 

 Vyradenie absolventov v MDK Nováky 

 Medzinárodný festival v Děčíne – Big band 

 Handlovské gitary 

 Záverečný koncert žiakov, elokované pracovisko Nitrianske Sučany 

 Výstava prác absolventov VO 

 Záverečný koncert žiakov PŠ 

 Koncert za Dobré vysvedčenie Kamenec pod Vtáčnikom 

 Koncert ocenených žiakov v MDK Nováky 

  

August 18: Medové  leto  - vystúpenie RŠ band a Moja mama..., Bojnice 

             Novácky letný deň – Big band 

  

j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti, vykonanej štátnou školskou inšpekciou    

     v škole: 

     štátna školská inšpekcie nevykonala u nás inšpekčnú činnosť. 

 

l) údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy: 

Budova, v ktorej sídlime, je jednoposchodová a bola prestavaná z bývalej MŠ. Na prízemí 

sa vyučuje kolektívne vyučovanie – výtvarný a tanečný odbor, je tu  učebňa hudobnej náuky 

a koncertná sála. Sú tu ešte tri triedy individuálneho vyučovania, šatňa tanečného odboru 

a miestnosť pre upratovačku. Časť priestoru prenajímame – výdajňa stravy, HBP, a.s. Od 

septembra 2010 sa priestory školy prestavbou nevyužívaných priestorov – bývalých 

skladov, rozšírili o 3 učebne a skúšobňu pre súbory ZUŠ.  

Tiež sa tu nachádzajú priestory Materského centra Nováčik. Po prerokovaní so 

zriaďovateľom sme sa dohodli ukončiť s nimi zmluvu o nájme, pokiaľ mesto nájde vhodné 



priestory. Tento priestor využijeme na druhú učebňu kolektívneho vyučovania hudobnej 

náuky. Týmto sa hudobná náuka bude vyučovať súbežne, čo bude pre žiakov vyhovujúce 

z časového hľadiska . 

Na poschodí je riaditeľňa, trieda zástupkyne, kancelária ekonómky, zborovňa a triedy 

individuálneho vyučovania. 

Priestory na individuálne a  kolektívne vyučovanie sú vyhovujúce. Priestorovo 

nevyhovujúca je koncertná sála , ktorá zároveň využívame aj na nácvik Big bandu v ktorom 

je cca 30-35 členov. Pri väčšej návštevnosti koncertov je tento priestor nevyhovujúci aj 

zvukovo. Počas koncertov a nácvikov je vyučovanie na poschodí rušené, nakoľko 

v koncertnej sále nie je zvuková izolácia. Pochváliť sa môžeme novým koncertným 

krídlom, na ktoré prispelo mesto, sponzori a škola.  

Jednoznačne výhodou je, že vyučovanie prebieha v jednej budove, čím je umožnená lepšia 

spolupráca medzi jednotlivými odbormi.  

Na základe záujmu detí a OcÚ máme už deviaty rok elokované triedy v Kamenci pod 

Vtáčnikom, v Nitrici a Nitrianskych Sučanoch s výukou hudobnej náuky, gitary, keyboardu, 

trubky, saxofónu, akordeónu a zobcovej flauty a priečnej flauty. Na elokovaných 

pracoviskách zabezpečuje vyučovací proces 7 pedagógov. Aj žiaci z elokovaných pracovísk 

chodia do súborov a zoskupení do Novák. 

Škola sa snaží každý rok modernizovať materiálno – technické vybavenie v jednotlivých 

odboroch za účelom skvalitnenia a zatraktívnenia vyučovacieho procesu. Škola má 

vypracovaný projekt na elektroinštaláciu, nakoľko táto je nevyhovujúca. Ďalej plánujeme 

vybavenie tried počítačmi a pripojením na internet, nakoľko vo všetkých odboroch je to 

potrebné.  Požiadavka na realizáciu elektroinštalácie je v dlhodobom pláne zriaďovateľa. 

Používame finančné prostriedky z rozpočtu mesta, rodičovského fondu a zo školného. 

Školné vo všetkých odboroch - v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, v prípravnom 

a základnom štúdiu je 6,50€ mesačne, štúdium pre dospelých (zárobkovo činní)  12€. 

Využívame materiálne a finančné prostriedky od sponzorov. 

V budúcnosti zvažujeme navrhnúť poplatok za žiaka , ktorý neodovzdá čestné vyhlásenie 

pre daný školský rok našej škole, na sumu 65,- € mesačne. Na takéhoto žiaka nedostaneme 

finančné prostriedky. 

 

 m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti  školy: 

       viď príloha - vyhodnotenie hospodárenia ZUŠ  

 



n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

     roka, vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

1/  Venovať pozornosť talentovaným žiakom, rozvíjať ich nadanie a tvorivosť. 

Žiaci sa zapájali do rôznych súťaží a prehliadok v hudobnom, výtvarnom a tanečnom  

odbore, kde dosiahli výborné výsledky. Organizovali sme aj nesúťažné prehliadky 

jednotlivých oddelení v rámci ZUŠ a interné školské koncerty, aby sa mohli 

prezentovať všetci žiaci školy. 

Vo svojej činnosti úspešne pokračoval a reprezentoval nás aj v zahraničí  Big Band – 

Bc. Martin Peták, DiS.art. a malý Big band – Mgr. art. Martin Židek. Takéto 

zoskupenie je unikátne v rámci Slovenska. Na škole pracoval školský zbor a zbor PŠ  

pod vedením Mgr. art. Jany Pekárove,j ArtD. Okrem toho máme 2 pop-rockové kapely 

– RŠ band – uč. Rastislav Šidlo, skupina Moja mama spieva lepšie ako tvoja – uč. Ján 

Vážan, DiS.art. Na škole pracuje husľový a sláčikový súbor – uč. Eva Gardlíková, 

DiS.art. a Mgr. Gabriela Tunáčková, DiS.art., akordeónový súbor – uč. Jana Oboňová, 

DiS.art. Tretí rok pracuje ľudový súbor pod vedením uč. Dávida Bartolena, DiS.art. 

Vyučujúci upravujú noty pre potreby jednotlivých zoskupení. 

Rôzne nástrojové zoskupenia pracovali aj na elokovaných pracoviskách a účinkovali 

na rôznych podujatiach obcí, či už to bolo výročie obcí, programy pre ZŠ s MŠ a iné 

kultúrne podujatia 

 

 

Výsledky súťaží: 

 

MY POPSTAR – TALENTMÁNIA 2017 

Finále speváckej súťaže 

BARBORA PIEŠOVÁ – LAUREÁT SÚŤAŽE, nahrávka promo CD v nahrávacom štúdiu 

VANESSA PAUŠUROVÁ – 2. miesto v kategórii od 11 do 14 rokov 

Považská Bystrica, 24. október 2017 

 

GITAROVÁ SÚŤAŽ 

Adam Putiška: 1.miesto v Zlatom pásme / kat.A1 

Martin Obžera: Zlaté pásmo /kat.A3 

Timea Toronyiová: Strieborné pásmo / kat. A2  



Maroš Kalinay: Zlaté pásmo /kat. C1 

Prievidza, 29.11.2017 

 

FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 

TS Lentilky – Zlaté pásmo a postup do krajského kola, choreografia Kalinka 

TS Little Lerona – bronzové pásmo, choreografia Námorníčky 

Prievidza, 11. marec 2018 

 

BORÁKOVA PRIEVIDZA  2018 

Súťaž v hre na bicích nástrojoch 

Paulínka Minichová – 1. miesto v zlatom pásme v hre na malý bubon a biciu súpravu 

22. marec 2018 

 

9. ročník Celoslovenskej súťaže scénického tanca 

Zlatý kľúčik 2018 

TS Lentilky Diplom za originálnu choreografiu Kalinka 

v kategórii Malé deti, vek 6 – 8 rokov 

23. marec 2018, Nové Zámky 

 

ŽARNOVICKÉ PÓDIUM 

Moja mama spieva lepšie ako tvoja – 2. miesto v kategórii A1 

( kapely do 15 rokov) 

RŠ band – 3.miesto v kategórii A2 

( kapely nad 15 rokov) 

Žarnovica, 5. apríl 2018 

 

KREMNICKÉ LASO 2018 

RŠ band – LAUREÁT v kategórii B2( kapely nad 15 rokov): 

Vanessa Paušurová, Alžbeta Kudryová, Kristína Kiabová, Krištof Kmeť, Ema Hanusová,  

Má rio Radosa, Timea Homolová, Adam Duchovič 

Cena za vokálny výkon – Vanessa Paušurová, Alžbeta Kudryová, Kristína Kiabová (RŠ band) 

Moja mama spieva lepšie ako tvoja – 3. miesto v kategórii B1( kapely do 15 rokov): 

Monika Zaťková, Paulínka Minichová, Adam Bartolen, Ema Putišková 



Vanessa Paušurová – 3. miesto v kategórii A1(sólo spev 12-15 rokov)   

Kremnica, 13.apríl 2018 

 

RUŽOMBERSKÁ  KLASICKÁ GITARA 

Adam Putiška – 2. miesto v I. kategórii 

Ružomberok, 19. apríl 2018 

 

FESTIVAL MODERNÉHO TANCA BOJNICE 

LENTILKY  – 1. miesto Zlaté pásmo v kategórii 6 – 8 rokov 

Duo Leronky  – 3. miesto strieborné pásmo v kategórii 9 -11 rokov 

Little Lerona – bronzové pásmo v kategórii 9 – 11 rokov 

DUO L&K – bronzové pásmo v kategórii 15 – 18 rokov 

Bojnice, 20. apríl 2018 

 

SLÁVIK SLOVENSKA 2018 

Viktória Takšonyová – 3. miesto v okresnom kole súťaže 

Prievidza, 20. apríl 2018 

 

NOVÁCKY TALENT 2018 

Moja mama spieva lepšie ako tvoja – 1. miesto v Zlatom pásme v kategórii Ba 

RŠ band – 1. miesto v Zlatom pásme v kategórii Bb 

Big band – 2. miesto v Zlatom pásme v kategórii Ac 

Malý Big band – 3. miesto v Zlatom pásme v kategórii Ac 

Barbora Piešová – 1. miesto v Zlatom pásme v kategórii Ad 

Vanessa Paušurová – strieborné pásmo v kategórii Ac 

Veronika Vidová – strieborné pásmo v kategórii Ab 

Viktória Takšonyová – strieborné pásmo v kategórii Ab 

Paulínka Minichová – cena poroty za inštrumentálny výkon 

Nováky, 3. máj 2018 

 

DEŇ TANCA TRENČIANSKEHO KRAJA  

Lentilky – bronzové pásmo v kategórii Tance iných národov, choreografia „Kalinka“ 

Trenčín, 5. máj 2018 



BEAT FORUM GBELY  2018 

Duo Leronky  – 1. miesto v kategórii Scénický tanec Junior, 

choreografia „The Reason“ 

Duo L&K – 2. miesto v kategórii Scénický tanec Mládež , 

choreografia „Personal Jesus“ 

Gbely, 5. máj 2018 

 

DETVIANSKA ZLATÁ STRUNA 

Miroslav Macho – Zlaté pásmo v 9. kategórii v sólovej hre na husliach 

Detva, 18.máj 2018 

 

PIANO V MODERNOM RYTME 

Adriana Juríková – 1. miesto Zlaté pásmo, 3. kategória sólo 

Lucia Balážová – strieborné pásmo, 2. kategória sólo 

Samuel Štorcel – bronzové pásmo, 4. kategória sólo 

Bojnice, 24. máj 2018 

 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V HRE NA BICÍCH NÁSTROJOCH 

Paulinka Minichová – 1. miesto Zlaté pásmo hra na biciu súpravu 

Paulínka Minichová – 2. miesto Zlaté pásmo hra na xylofón 

Paulínka Minichová – Strieborné pásmo hra na malý bubon 

Nové Zámky, 25.máj 2018 

 

19. MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL V DĚČÍNĚ 

Malý big band – strieborné pásmo v kategórii do 15 rokov ( dirigent Mgr.art. Martin Židek ) 

Big band ZUŠ Nováky – strieborné pásmo v kategórii do 25 rokov (dirigent Bc. Martin Peták) 

Vanessa Paušurová – cena poroty za spevácky výkon 

Děčín, 15. jún 2018 

 

HANDLOVSKÉ GITARY 

1. miesto – II. kategória TRIO: Adam Putiška, Timea Toronyiová, Martin Obžera 

2. miesto – II. kategória DUO: Adam Putiška, Martin Obžera 

Handlová, 15. jún 2018 

 



2/ Zviditeľňovanie školy, prezentácia na verejnosti 

 V máji sme zorganizovali 12.ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky Novácky ta-

lent. Tejto prehliadky  sa zúčastnilo v kategórii A 62 spevákov, v kategórii B 12 kapiel a 4 Big 

Bandy, spolu 187 súťažiacich. V porote zasadli Tomáš Bezdeda, Ivana Regešová a Mário 

Tománek ( skupina AYA). Po skončení súťaže a vyhlásení výsledkov Tomáš Bezdeda s  ka-

pelou AYA odohrali fantastický koncert vo vynikajúcej atmosfére.  

Veľké poďakovanie patrí aj sponzorom: 

Hudobniny e-Play Igor Rybnikár 

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu v Prievidzi 

 

mesto Nováky 

 

Big band  reprezentoval našu školu na XIX. ročníku Medzinárodného hudobného festivalu 

v Děčíne v dňoch 14.-16. júna 2018. Tohto festivalu sa zúčastnili ešte jeden Big Band zo Slo-

venska ( Konzervatórium Žilina). V silnej konkurencii sme obstáli a získali strieborné pásmo 

Big band a strieborné pásmo Malý big band, Vanesa Paušurová získala cenu poroty za spe-

vácka výkon. 

Aktuálne informujeme o dianí v škole na webovej a facebookovej stránke školy, formou pla-

gátov, mestským rozhlasom. 

3/ Spájať žiakov v rámci komorných zoskupení a komornej hry, spolupráca medzi odbormi 

 

V komorných zoskupeniach sú žiaci motivovaní k lepším výkonom, učia sa 

zodpovednosti a kolegialite voči svojim spolužiakom i vyučujúcim. Spolupráca 

rôznych odborov rozširuje u žiakov umelecké vnemy a poznatky. Spolupráca pôsobí 

na vnútornú dynamiku, má pre deti i učiteľov silný motivačný náboj. Toto je nosná 

myšlienka školského vzdelávacieho programu. 

 Tu treba vyzdvihnúť aj schopnosť učiteľov kompozície, notového zápisu a úprav 

známych melódií pre rôzne nástrojové obsadenia, nakoľko notový materiál je 



nedostatočný a nevyhovujúci. Pre zlepšenie ich práce škola zakúpila notačný program 

Sibelius.  

Prostredníctvom komornej a súborovej hry naši žiaci získavajú dôležité 

skúsenosti, sebadôveru a často i psychickú odolnosť, ktorá je dôležitá pre každého 

budúceho umelca. 

Ďalšou príkladnou spoluprácou je aj spolupráca tanečného a výtvarného 

odboru ((kulisy k choreografiám a na súťaže, návrhy a doplnky ku kostýmom). 

Výtvarný odbor spolupracuje aj s hudobným odborom – diplomy na súťaže, 

prehliadky, pochvalné listy pre ocenených žiakov,  plagáty na koncerty, návrh a výroby 

absolventského tabla, výroba dekoratívnych predmetov pre žiakov a učiteľov 

k slávnostnému vyradeniu absolventov, výroba dekoratívnych predmetov 

k Nováckemu talentu, výroba predmetov do tomboly k slávnostnému vyradeniu 

absolventov, návrh a výroba dekoratívnych predmetov k Vianočnému koncertu, výroba 

novoročných pozdravov.  

 

 

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení 

 

  Dobré výsledky: 

 

Pre zviditeľnenie i skvalitnenie chodu školy je nesmierne dôležitá spolupráca 

s ostatnými školami z blízkeho okolia, či už ide o školy základné, umelecké, stredné 

alebo materské. Dlhoročnú tradíciu majú výchovné koncerty, ktoré organizujeme pre 

tieto školy. V tomto prostredí sa tie najmenšie deti často prvýkrát stretávajú so živou 

hudbou, s umeleckou produkciou v tom najjednoduchšom prevedení. Pri týchto akciách 

sa nám úspešne darí pretvoriť pasívne detské publikum na aktívneho účastníka hudobnej 

produkcie. Pri predstaveniach prejavujú neobyčajnú radosť, spontánnosť a v niektorých 

prípadoch i očividný talent. V mnohých deťoch to zanecháva hlboký dojem, dôkazom 

čoho je to, že viaceré z nich sa veľmi rýchlo stanú našimi žiakmi.. 

  Tradíciou v Novákoch  sa stal Vianočný koncert v kostole sv. Mikuláša. 

Krásne koledy a vianočné melódie v rôznych komorných zoskupeniach spojené 



s hovoreným slovom navodzujú pred najkrajšími sviatkami v roku tú správnu atmosféru 

a  pocit pokoja a šťastia. Práve preto patrí tento koncert jedným z najnavštevovanejších. 

V predvianočnom období sme koncert odohrali aj v kostole v Kamenci pod Vtáčnikom. 

  Tradíciou sa stal Rodinný koncert, kde sa prezentujú bývalí žiaci – terajší 

rodičia žiakov s rodinnými príslušníkmi. Je to pekný príklad „muzicírovania“ celých 

rodín a pre nás aj odmenou, že bývalí žiaci dovedú dieťa do našej školy, to znamená že 

sa do nej radi vracajú. Po skončení koncertu pri malom občerstvení prebieha srdečná 

diskusia a rodičia sa vracajú spomienkami do školských čias strávených na našej škole 

a spomínajú na zážitky a príhody počas štúdia.  

  Nakoľko naša škola patrí medzi školy s najväčšou spádovou oblasťou, sme 

priam predurčení na úzku spoluprácu aj s okolitými obecnými úradmi a inštitúciami 

na pôde týchto obcí. Na ich požiadanie sa zapájame do kultúrnych a spoločenských 

podujatí, ktoré si organizujú pri rôznych príležitostiach. Tu majú možnosť predviesť 

svoje umenie aj deti, ktoré z týchto obcí pochádzajú. 

  Základná umelecká škola sa takýmito kultúrnymi aktivitami zviditeľňuje tým 

najlepším spôsobom a získava si trvalú priazeň verejnosti. Dokonca sa niekedy podarí 

v rámci spoločensko-kultúrnych udalostí získať pre školu menšie sponzorské  

príspevky, či už v podobe materiálnej alebo finančnej. Spolupráca s okolitými 

organizáciami predstavuje pre nás neodmysliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu, bez ktorej si existenciu základnej umeleckej školy nevieme ani predstaviť. 

Veľmi milou a u žiakov i rodičov obľúbenou tradíciou je Vyradenie 

absolventov, ktoré organizujeme po záverečných absolventských skúškach vo veľkej 

sále Domu kultúry v Novákoch. Slávnostný nástup, kvety, hudba – to všetko umocňuje 

atmosféru tohto podujatia, ktoré pripomína stužkovú slávnosť. Hostia aj žiaci sú 

dekorovaní pamätnými medailami, ktoré vytvárajú žiaci VO. Výtvarníci prispievajú 

svojimi prácami aj do tomboly. Absolventi, ktorí reprezentovali školu v rôznych 

súťažiach sú odmenení vecnými cenami (na Koncerte ocenených žiakov), ktoré 

zakupuje RZ. Pochvalné listy pre ocenených žiakov sú prácou žiakov VO. 

V školskom roku 2017/18 absolvovalo v hudobnom odbore  v I. stupni 14 žiakov, v II. 

stupni 4 žiaci, vo výtvarnom odbore 10 žiakov v I. stupni . Ocenených bolo 8 žiakov 

hudobného  a 4 žiaci výtvarného odboru..  

  Na konci školského roka sme v MDK Nováky pripravili Koncert ocenených 

žiakov. Žiaci boli ocenení v týchto oblastiach: absolvent 2017/18, reprezentácia školy 

na súťažiach, činnosť v komorných zoskupeniach, reprezentácia školy v školskom 



orchestri a Big Bande, účasť na výstavách a výtvarných súťažiach. Spolu bolo 

ocenených 94 žiakov. 

 Žiaci boli odmenení darčekmi od sponzorov a z rodičovského združenia. K úspechom 

im zagratuloval primátor mesta RNDr. Daniel Daniš. Koncertu sa zúčastnil aj p. 

Ladislav Klement, obyvateľ mesta Nováky, v súčasnosti žije v Dome opatrovateľskej 

služby Bôrik. Finančne prispel na nákup hudobného nástroja do Big bandu sumou 

1 500,-€.  

Celý školský rok sa niesol v znamení 60. výročia založenia hudobného školstva 

v Novákoch. Slávnostný koncert sa konal 8. decembra 2017  vo veľkej sále DK Nováky, 

na ktorom sa prezentovali všetky odbory. Hosťami boli bývalí žiaci, ktorí študujú na 

konzervatóriu v Žiline a speváčka Ivana Regešová, tiež naša bývalá žiačka ( aj 

tohtoročná porotkyňa na Nováckom talente).  V  hudobnom odbore sa prestavili žiaci v  

komorných zoskupeniach a súboroch, Big band so sólistami. Tanečníci sa prezentovali 

ľudovým tancom za hudobného sprievodu nášho ľudového súboru a výtvarníci sa 

predstavili technikou pieskovej animácie „Afrika“. Poďakovanie patrí sponzorom:  

 MSM GROUP s.r.o. Nováky 

 Vaša s.r.o. Nováky 

 Unipharma – 

1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 

 Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o. 

 Nadácia Bane pre zdravie, vzdelávanie, kultúru 

a šport regiónu Prievidza 

 AD ACTA s.r.o. 

 Farmár Madžo, Lehota pod Vtáčnikom 

 Prievidzské pekárne a cukrárne a.s. 

 Kvety Záhrada Timea, Nováky 

 Hostinec u Čižnára, Nováky 

 VEPOS spol.s.r.o. Nováky 

 Klub dôchodcov Nováky 

 rodina Komáromiová 

 rodina Zelňáková 

  

 

 



Nedostatky: 

 

  1/ Zlepšiť didaktické  a technické vybavenie školy 

 dopĺňať nástrojové vybavenie  

 dopĺňať notový archív v každom nástrojovom oddelení 

 zmodernizovať technické vybavenie vo výtvarnom odbore 

 zabezpečiť internetové pripojenie do jednotlivých tried a skúšobní  

 vybavenie tried notebookmi 

                                                                

                               

2/ Priestorové zlepšenie 

 vybudovanie koncertnej sály nadstavbou 

 zrealizovanie výmeny elektroinštalácie v hlavnej budove 

 uvoľnenie nájomných priestorov HBP a.s. pracovisko Nováky na návrh 

zriaďovateľa,  presunutie do priestorov bývalej špeciálnej školy v budove ZŠ  

 

 - návrhy boli predložené do príslušných komisií, mestskej rady a  zastupiteľstva 

  mesta Nováky 

 

p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie  žiakov  na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 Absolventi našej školy, ktorí nepokračujú v štúdiu na školách s umeleckým 

zameraním, využívajú svoje vedomosti v amatérskych hudobných skupinách 

a súboroch, sú členmi Zboru pre občianske záležitosti v okolitých obciach a členmi 

rôznych komorných zoskupení. 

Naši absolventi využívajú získané vedomosti aj pri skúškach na vysoké školy 

umeleckého a pedagogického zamerania. 

 

r) spolupráca školy s rodičmi 

  Umelecké školstvo je charakteristické výrazným záujmom rodičov 

a spoluprácou rodiny a školy. Keďže ide o typ výberovej školy, kde rodičia pomerne 

dosť finančných prostriedkov investujú aj do nástrojov a učebných pomôcok, ich 

záujem je opodstatnený. Je samozrejmé, že škola na tomto dobrom vzťahu aj buduje. 



Mimoriadne aktívnou podpornou zložkou v systéme fungovania našej školy je 

Združenie rodičov školy, na čele ktorého stojí Rada rodičov. Rodičia tu vystupujú ako 

výborní spolupracovníci pri zabezpečovaní organizačno - materiálnej stránky, ako 

aktívni pomocníci školy na všetkých úrovniach. Škola organizuje pravidelné plenárne 

a triedne rodičovské združenia, Dni otvorených dverí. Častým javom býva aj priama 

návšteva rodiča na hodine žiaka. 

Vzájomný kontakt umožňuje aj samotná činnosť školy ako sú triedne koncerty, 

koncerty, výstavy či iné kultúrne podujatia. 

Združenie rodičov sa významnou mierou podieľa na materiálnom zabezpečení 

v jednotlivých odboroch – nákup nástrojov, školských pomôcok, notového materiálu, 

účastnícke poplatky na súťažiach a prehliadkach, poplatky na cestovné. Bez ich 

pomoci by sme sa nemohli zúčastňovať súťaží  a prehliadok, pretože účastnícke 

poplatky, cestovné, stravné a ubytovanie nie je možné hradiť z rozpočtu školy. 

Rodičovský príspevok je 15,-€ na žiaka a na odbor, vždy sa schvaľuje na plenárnom 

rodičovskom združení v danom školskom roku. 

Rodičovské združenie bolo zaregistrované ako občianske združenie, čím vznikla  

možnosť darovať našej škole 2% z daní, čo je pre nás veľkým prínosom. Z tohto 

príjmu sme zakúpili hudobné nástroje.  

 

 

 

 

 

 Prerokované na pracovnej porade dňa 24.10.2018, zasadnutí rady školy dňa 17.10. 

 2018, na mestskom zastupiteľstve dňa  29.10. 2018. 

 

 

 

 

 Predkladá: Zdenka Duchoňová, riaditeľka  

 

 

V Novákoch 15. 10.2018 


