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a) Základné identifikačné údaje o škole  
 
- názov školy : Základná umelecká škola v Medzeve  

- IČO : 17070058 

- adresa školy : Štóska 159, 044 25 Medzev  

- telefónne a faxové číslo školy: 0554663436, 0918628915 

- internetová a elektronická adresa školy: www.zusmedzev.sk,     

zusmedzev@zusmedzev.sk 

- údaje o zriaďovateľovi : Mesto Medzev, 044 25 Medzev  

- mená vedúcich zamestnancov s určením ich funkcie:  

Mgr. Mária Csontosová, DiS.art. riaditeľka školy 

Mgr. Eva Chmurová, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Gabriela Petrášová, DiS. art. vedúca hudobného odboru 

Mgr. Helga Kalmárová, vedúca výtvarného odboru 

Mgr. Jana Timková,  vedúca tanečného odboru 

- poradné orgány školy :  
 
Tabuľka 1 Rada školy   

 
Rada školy  členovia 
predseda Anna Bošňáková, DiS.art. 
zástupca pedagogických zamestnancov Mgr. Gabriela Petrášová, DiS.art.  
zástupca nepedagogických zamestnancov Anna Schmerová 
zástupca rodičov PaedDr. Stanislava Ballaschová 
zástupca rodičov Mgr. Veronika Gedeonová 
zástupca rodičov Ing. Daniel Lenko 
zástupca zriaďovateľa Mgr. Rudolf Müller 
zástupca zriaďovateľa Mgr.  Michaela Frantzová 
zástupca  zriaďovateľa Ján Imling 

 
Tabuľka 2 Rodičovská rada   

 
Rodičovská rada  
predseda  Ing. Roman Leško 
pokladník Mária Grigová 
člen za elok. prac. Malá Ida Ing. Michaela Kyselová 
člen za elokované pracovisko Poproč Miriam Majcherová 
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Tabuľka 3 Pedagogická rada   
P.č. Meno a priezvisko Kariérový 

stupeň  
kariérová pozícia aprobácia  

1. Mgr.Mária 
Csontosová, DiS.art. 

PZ s 1. 
atestáciou 

riaditeľka školy  
 

HO  akordeón 

2.  Mgr.Eva Chmurová PZ s 1. 
atestáciou 

zástupca riaditeľky školy  
 

VO 

3.  Anna Bošňáková, 
Dis. art. 

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ, vedúca  
PK,  

HO 
klavír, HN 

4. Evelin Bukovičová, 
Dis. art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ TO 

5. Klaudia 
Brandoburová, Dis. 
art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ TO 

6. Mgr. Oľga 
Červeňáková 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO klavír 

7. Aneta Fabianová samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO gitara 

8. Marcela  
Gedeonová, DiS. 
Art. 

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ HO klavír, 
akordeón 

   9.   Michaela 
Gedeonová, DiS.art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ 
 

HO  akordeón  

10. Mgr. art. Jarmila 
Grandetti 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ VO 

11. Mgr. Helga 
Kalmárová  

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ 
vedúca VO 

VO 

12. Mgr. Miloš Mačinga     PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ 
vedúci PK  

VO 

13. Miroslav Mašat, 
DiS.art.    

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO  dychové 
nástroje 

14. Mgr. Gabriela 
Petrášová, DiS.art.    

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ, vedúca  
PK,  vedúca HO 

HO klavír, 
korepetícia 

15. Mgr. Lívia 
Sotáková, DiS. art.  

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO gitara 

16. Henrich Schreiber, 
DiS.art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO  dychové 
nástroje 

  
17. 

Mária Stojkovičová samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO  klavír 

18.  Ján Šandrik, DiS. 
art.  

Samostatný 
PZ 

 HO dychové 
nástroje 

19.  Mgr. Jana Timková  
 

samostatný 
PZ 

vedúca PK, vedúca TO TO  

20. Radoslav  Zelenák  korepetítor TO 
Poznámky:  

- PZ – pedagogický zamestnanec  
- PK – predmetová komisia  
- HO – hudobný odbor 
- VO – výtvarný odbor                                                      TO – tanečný odbor        
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Tabuľka 4 Predmetové komisie :  

 
predmetová komisia predseda 
klavírneho oddelenia                         Mgr. Gabriela Petrášová, DiS.art.     
hudobnej náuky                                    Anna Bošňáková, DiS.art.  

dychového a gitarového oddelenia Henrich Schreiber, DiS. art. 

výtvarného odboru    Mgr. Miloš Mačinga    
tanečného odboru Mgr. Jana Timková 

 
 
b) Údaje o počtoch žiakov 
 
Tabuľka 5   Počet žiakov  v  školskom roku 2018/2019 
 
                                       I. polrok                            2.polrok                        
 
 počet žiakov  
PŠ 192 177 
I. stupeň 420 394 
II. stupeň 15 14 
ŠpD 3 3 
spolu: 630 588 
Prameň: vlastné zdroje 

 
c) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie  prospechu a dochádzky žiakov  
 
 
   Tabuľka 6                                 I. polrok                    II. polrok                  
 počet žiakov  
prospelo s vyznamenaním 397 383 
prospelo 25 193 
neprospelo 0 2 
neklasifikovaní 16 10 
spolu: 438 588 
Prameň: vlastné zdroje 

 
Tabuľka  7   Údaje o počte vymeškaných hodín 
 
                                               I. polroku                    II. polroku                          

 
 počet hodín  
vymeškané hodiny 5175 5018 
z toho 
neospravedlnených 

0 0 

priemer 8,21 8,53 
Prameň: vlastné zdroje 
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d) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov  

  
Základná umelecká škola v Medzeve (ďalej len škola) zabezpečuje výchovu a vzdelanie                 

v troch  odboroch: v hudobnom, výtvarnom a   tanečnom odbore.  

V hudobnom odbore sa vyučujú študijné zamerania:  

- hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na 

pozaune, hra na saxofóne, hra na gitare, hra na akordeóne,  hlasová výchova,   

a predmety súborová hra, komorná hra, hudobná náuka a prípravná hudobná výchova.  

Vo výtvarnom odbore sa vyučuje študijné zameranie:  

-  výtvarná výchova.  

V tanečnom odbore sa vyučujú predmety:  

- hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny 

tanec, džezový tanec,  tanečná prax a súborová práca.  

Na Základnej umeleckej škole v Medzeve sa uplatňujú učebné plány, schválené MŠ SR zo 

dňa 22.12.2003, pod číslom 11215/2003 091, ako učebné plány pre hudobný, tanečný, 

výtvarný a literárno - dramatický odbor základnej umeleckej školy pre II. stupeň a štúdium 

pre dospelých a učebné plány, schválené  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné 

umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015. V školskom roku 2018/2019 bol 

vypracovaný školský vzdelávací program pre  3.ročník II. stupňa  a  pre  3. ročník ŠpD 

v hudobnom odbore a tanečnom odbore a pre 2.ročník II. stupňa a 2. ročník ŠpD výtvarného 

odboru. 

 

e)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  pedagogických 

zamestnancov školy  

  

 -  počet pedagogických zamestnancov : 20 

 -  počet pedagógov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady   : 3 

 - počet pedagógov,  ktorí si dopĺňajú kvalifikačné predpoklady : 0 

 - počet nepedagogických zamestnancov : 3  
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f) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických  a nepedagogických  zamestnancov školy  
      
 

Pedagogickí zamestnanci:  

- pedagogickí zamestnanci školy sa zúčastnili 11.10.2018 sociálno-pedagogického 

tréningu zameraného na zvládanie stresu, syndrómu vyhoretia  organizovaného 

v spolupráci s CPPPaP Košice – okolie 

- Anna Bošňáková a Mgr. Gabriela Petrášová sa zúčastnili v dňoch 22.8.2018 - 

24.8.2018 klavírnych seminárov v rámci EPTA v Bratislave 

- 20.9.2018 – školenie ku odmeňovaniu zamestnancov vo VS a novele zákona                       

č.  317/2009   Z. z.  – Mgr. Mária Csontosová 

- 7.3.2019 -  metodický seminár pre pedagógov VO - ÚĽUV Košice  ( H. Kalmárová,  

M. Mačinga, J. Grandetti)  

- 12.4.-13.4.2019 - „Výtvarné Alternatívy“  Považská Bystrica  (H. Kalmárová,                    

E. Chmurová)  

- metodický deň v Košiciach   „Detská štýlová interpretácia baroka a klasicizmu“, 

prednášajúca   Markéta Cibulková – zúčastnili sa: Marcela Gedeonová, Oľga 

Červeňáková,  Gabriela Petrášová       

- Medzinárodná klavírna súťaž Košice – pozorovatelia: Mária Csontosová, Anna 

Bošňáková, Gabriela Petrášová    

- IV. ročník Celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl 

(ASPUŠ  2019) žiakov ZUŠ a študentov konzervatórií a vysokých škôl - 

pozorovatelia: Marcela Gedeonová, Michaela Gedeonová 

Nepedagogickí zamestnanci:  

Ing. Alena Focková 

- 27.1.2019 – Správa registratúry Košice 

- 5.2.2019 – Vysporiadanie dane zo ZČ za rok 2018 

Anna Schmerová 

- 17.10.2018 – Inventarizácia majetku ku 31.12.2018 

- 14.11.2018 – RÚZ  ku 31.12.2018  

- 29.1.2019 – Verejné obstarávanie  - nové pravidlá od 1.1.2019 

- 20.3.2019 – Ročná uzávierka  RO  
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g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti    

 
V školskom   roku  2018/2019  sa uskutočnili nasledovné akcie:  
 

Október 

8. - vystúpenie TO EP  Malá Ida v Štátnom divadle v Košiciach pri príležitosti osláv   65. 

výročia vzniku centra voľného času v Košiciach    

10. - psychologicko – sociálny tréning pre učiteľov s CPPPa P  Košice - okolie 

14. - vystúpenie TO EP Malá Ida pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Nováčanoch 

17. -  zasadnutie PK - klávesového oddelenia,  dychového a  gitarového oddelenia,  HN 

      -  zasadnutie PK  VO,  TO  

20. - vystúpenie žiačky TO EP  Malá Ida Miroslavy Sviatkovej na finálovom koncerte súťaže 

Košický zlatý poklad v Kulturparku  

21. - vystúpenie TO  EP Malá Ida pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Malej Ide      

24. - vystúpenie pre dôchodcov – „Úcta k starším“ v Medzeve  

25. - triedny aktív ZRPŠ v Poproči            

26. - krst knihy – Medzevské poviedky – vystúpenie žiakov HO 

      - triedne aktívy ZRPŠ  

 

November 

21. - vystúpenie TO  EP Malá Ida pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Malej Ide  

26. - vystúpenie HO pre domov  dôchodcov   „Spása“ v Poproči             

30. - koncert  a výstava prác žiakov 1. 2. 3. ročníka a PŠ  „Cesta do rozprávky“                                                  

29. - 1. generálka na vianočný koncert v Medzeve 

       - triedne prehrávky 

 

December 

5.  - výchovný  Mikulášsky koncert pre MŠ Medzev   

7. - 2. generálka na vianočný koncert v Medzeve v historickej sále 

10. - výchovný  Mikulášsky koncert pre MŠ v Poproči 

      - koncert pre domov dôchodcov Spása v Poproči 

      - zábavné podujatie „Od Mikuláša do Lucie“  Medzev    
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13. - generálka na vianočný koncert v Malej Ide 

      - zábavné podujatie „Od Mikuláša do Lucie“ Poproč  

14. - vianočný koncert „Vianočná koleda“  - Medzev 

      - výchovný  Mikulášsky koncert pre MŠ Malá Ida    

      - zábavné podujatie „Od Mikuláša do Lucie“ Malá Ida 

16. - vystúpenie TO EP Malá Ida  na vianočnej akadémii v Malej Ide   

17. - vystúpenie TO EP Malá Ida  na podujatí Vianočná rozprávka na Hlavnej ulici                            

v Košiciach  

18. -  koncert pre domov dôchodcov Grunt komorný akordeónový súbor učiteľov 

      -  „Vianočný koncert“ - Poproč                                                    

19. -  koncert pre domov dôchodcov sv. Anna v Poproči   

      - „Vianočný koncert“ -  Malá Ida                                                

       

Január 

14. – 18. - polročné testy z HN 

21. - polročné prehrávky EP  Poproč  

     - komisionálne skúšky žiakov VO   

22. - polročné prehrávky  Medzev 

       - komisionálne skúšky žiakov HO   

23. - polročné prehrávky EP Malá Ida 

     -  komisionálne skúšky žiakov TO  a HO                                                                                                          

 

Február 2019 

8. - vystúpenie TO Malá Ida na akcii Valentínsky ples v Malej Ide  

13. - zasadnutie PK - klávesového oddelenia 

      - zasadnutie PK – HN 

13. - polročné vystúpenie TO v Medzeve  

14. - 18. ročník školskej ročníkovej súťaže hudobného odboru „Mladé talenty“  

16. - vystúpenie TO Malá Ida na akcii Plesová zábava v Malej Ide  

27. - PK - dychovo – gitarového oddelenia                                                                                                              
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Marec 2019 

1. - Fašiangový sprievod – akordeónový sprievod  Gedeonová Michaela,  maľba na              

tvár  v MsKS učitelia VO                                                                                                                         

6. - otvorená hodina HN v Malej Ide – Oľga Červeňáková                                                                   

20. - „Literárno – hudobné posedenie“ v medzevskej knižnici, program žiaci HO                                 

21. - otvorená hodina HN v Medzeve – Anna Bošňáková                                                                   

22. - „Literárno – hudobné posedenie“ v Malej Ide                                                                         

26. - 15. ročník súťaže  z HN „Medzevský trojzvuk“                                                                            

29. - Deň učiteľov – vystúpenie žiakov HO  a TO v Historickej sále 

 

Apríl 2019 

3. – 24. prijímacie skúšky 

9. - komisionálne skúšky  žiakov  

10. - deň otvorených dverí pre MŠ v Medzeve  - návšteva detí z MŠ 

12. - „Smajlíkový koncert“ žiakov 1. 2. 3. ročníka a PŠ   

13. -  „ Veľkonočné tvorivé dielne "   EP Poproč  

15. - deň otvorených dverí pre MŠ  - návšteva detí s rodičmi v ZUŠ 

       -  triedny aktív  RZ  pre absolventov  4./2./I. 

25. - výchovný koncert pre MŠ Poproč                                                       

      - výchovný koncert pre MŠ Malá Ida                                                                                                          

      - vystúpenie pre dôchodcov – sv. Anna v Poproči 

26. - výchovný koncert pre ŠKD                                                                    

26. - návšteva štátneho divadla v Košiciach – balet Jánošík – žiaci z Medzeva   

29. - „Maturitný koncert“ Lenky Gedeonovej  študentky košického konzervatória a jej hosťa   

Mareka Smolára z triedy Mgr. art. Jozefa Demjana  

29. - vystúpenie TO Malá Ida na výchovnom koncerte pre MŠ v Malej Ide      

        - triedne prehrávky 

 

Máj  2019  

3. -  vystúpenie TO  EP Malá Ida na akcii Super škola: Škola plná talentov    

10.- spoločná  akcia HO, TO a VO: „Morena“-  EP Malá Ida 

17. -  vystúpenie TO  EP Malá Ida na akcii Dni Terasy   

17. -  vystúpenie TO Rudník na akcii Deň matiek v Rudníku   

19. -  vystúpenie TO Malá Ida na akcii Deň matiek v Malej Ide  
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19. - vystúpenie  žiakov HO   na akcii Deň matiek v Nováčanoch  

20. - generálka na verejný koncert v Poproči 

21.- 1. generálka na Promenádny koncert 

22. - zasadnutie PK – HN a HO 

22. - tvorivé dielne   pre žiakov VO  v „ Ekocentre  Sosna"  Družstevná pri Hornáde                     

23.  - verejný koncert  a výstava "Zo srdiečka a z lásky"  z príležitosti Dňa matiek v Poproči             

24. - absolventské skúšky z nástroja -  žiaci 4./2./I. stupňa                                                          

27. - generálka na absolventský koncert - žiaci 4./2./I. stupňa                                                               

28. - absolventské skúšky z HN - žiaci 3./2./I. stupňa                                                                                  

29 - absolventské skúšky žiakov TO 4. ročník / 1. časti / I. stupňa                                                      

30.-  absolventské skúšky  žiakov HO z HN a nástroja -  žiaci 4./1./I. stupňa                                                            

31. - absolventský koncert  a výstava prác žiakov 4./2./I. stupňa 

 

Jún  2019                             

6. - 2. generálka na Promenádny koncert 

7. - absolventský koncert žiakov  HO  4./1./I. stupňa a výstava žiakov  PŠ VO 

8. - „Promenádny“ koncert na Mariánskom námestí 

9. - TO Medzev hosťovanie na záverečnom programe Cassia Dance - Prázdne javisko, voľné 

hľadisko  

10. – 18. testy z hudobnej náuky 

10. - záverečné prehrávky v Malej Ide 

11. - záverečné prehrávky v Medzeve – žiaci 1.-3./2./I.  

11. – vystúpenie žiakov TO v Medzeve 

12. - generálka na verejný koncert v Malej Ide 

14. - záverečné prehrávky v Medzeve - žiaci 1.-3./1./I. 

15. - vystúpenie TO Malá Ida na akcii Dni Malej Idy                                                                             

16. - záverečné vystúpenie TO Malá Ida v Šemši                                                                                      

18. - záverečné prehrávky v Poproči 

22. - Dni obce Vyšný Medzev – vystúpenie žiakov HO  a akordeónového  súboru 

26. - verejný koncert „V modernom rytme“ v Malej Ide 

 

Júl 2019 

12. – 13. - Dni mesta Medzev –  vystúpenie žiakov  HO na slávnostnom zastupiteľstve 

                                                 - vystúpenie  akordeónového  súboru  
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                                                -  maľovanie na tvár  uč. VO 

 

Sprievodné akcie a aktivity:  

- tvorba vianočných pohľadníc 

- spolupráca s Hvezdárňou v Medzeve 

- pečenie a zdobenie medovníkov v ZUŠ v Medzeve 3.-7.2018 

- uverejnenie článku o ZUŠ v Medzeve v časopise Medzevský spravodajca  2/2018  

- výroba darčekov pre akciu "Deň otvorených dverí ZUŠ"  

- 22.3.2019 - účasť učiteľov VO v porote výtvarnej  súťaže "Rozprávkové bytosti" MŠ - 

Poproč  H. Kalmárová, J.Grandetti   

- 28. - 29. 3. 2019 J. Timková v porote súťaže DANCECITY 2019      

- 24. 5. 2019 Workshop s umelcom, tanečníkom, choreografom a porotcom menom 

Zoltán Katona v rámci MS v Poreči    

- 14. - 15. 6. 2019 Workshop s Katarínou Hajsterovou - držiteľkou Fulbright štipendia  

 

 

h) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou          

v škole  

V školskom roku 2018/2019  na škole bola vykonaná  tematická školská inšpekcia v dňoch 

20.11.2018 – 22.11.2018.  Predmetom  inšpekcie bol stav základného a odporúčaného 

materiálno - technického a priestorového zabezpečenia a personálneho zabezpečenia  

výchovno - vzdelávacieho procesu  v základnej umeleckej škole.   

Závery :  

Požiadavky na základné učebné priestory vyučovania vyplývajúce z normatívu boli až na 1 

EP, kde nebol multimediálny ateliér, splnené. Na ostatných EP mala ZUŠ zriadené 

požadované učebne pre teoretické i praktické vyučovanie v hudobnom, výtvarnom i tanečnom 

odbore.  K pozitívnym zisteniam patrila estetická úprava  interiéru hlavného pracoviska 

a veľkosť odborných učební. 

Normatív pre základné materiálno – technické zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho 

procesu v ZUŠ, okrem HO, splnený nebol. Chýbala časť vybavenia v tanečných priestoroch, 
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nesplnenie niektorých požiadaviek bolo zaznamenané aj vo VO. Škola nedisponovala 

odporúčaným priestorovým ani materiálno- technickým vybavením.  

Personálne podmienky v ZUŠ boli vyhovujúce. Celková odbornosť vyučovania bola v škole 

zabezpečená na 93,13 %.  

Pozitívnym prvkom v činnosti ZUŠ bolo pravidelné organizovanie pútavých  aktivít, ktorými 

sa žiaci školy prezentujú na verejnosti.  

 
i)  Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy  
 
V oblasti materiálno- technického zabezpečenia školy sa uskutočnili:  

-  ladenie klavírov  

-  oprava prietokových ohrievačov  

- výmena neónových svietidiel 

-  výmena okapových rúr   

- osadenie predeľovacích dverí  k učebni VO 

V oblasti zabezpečenia učebnými pomôckami  a didaktickou technikou boli zakúpené :  

pre HO : basgitara Sire Marcus, gitara SM 35, 3x metronóm, prepájací kábel, kábel AQ 

VGA, externý pevný disk, usb Kingston, čítačka pamäťových kariet, akordeón Weltmeister, 

akordeón Delícia Carmen, digitálny akordeón Roland, vak Roland, 10 stolčekov pod nohy                                                                                                                

pre VO: pre  výtvarný odbor boli zakúpené 4 lampy so statívom, 4 x policové praktikáble                                                                                                                                  

pre TO :  vešiak na stenu do šatne TO, 12 šiat, knihy, časopisy, 4 prenosné baletné tyče,  6  

prenosných zrkadiel   

 

j) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 
a) dotácia z rozpočtu mesta          :od 1.9.2018 do 31.12.2018:                           122 673,22   €                                                      

od 1.1.2019 do  31.08.2019 :                           266 892,68   € 

                                                                                                          spolu :          389 565,90   € 
 
      z toho na kapitálové výdavky                                         :                                    2 917,00  € 
 

b) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením  školy od 

rodičov                           :   od  1.9.2018 do  31.12.2018 :    12 443,22   € 

                                                 od  1.1.2019 do   31.8.2019 :         9 996,68  € 

                                                                                  spolu:         22 439,90   € 
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c) finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:    0 €                                                                             

           
 

k) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia  

a) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, koncepčných materiálov                        

a  všeobecných pokynov  

b)   vylepšovanie materiálno-technického vybavenia školy  

c)   oblasť výchovy a vzdelávania 

d)   spolupráca s partnermi, rozvoj družobných stykov so školami v zahraničí  

e)   zapájanie sa do súťaží, programov a  projektov 

 

aa) školské vyučovanie prebiehalo na ZUŠ v Medzeve v súlade s vyhláškou  MŠ SR              

č. 231/2009 Z. z.  o podrobnostiach organizácie školského roka na základných  školách, 

na  stredných školách  a na základných umeleckých školách  a v zmysle pedagogicko-

organizačných pokynov MŠVVaŠ  SR na školský rok 2018/2019. Vyučovací proces na 

ZUŠ v Medzeve sa počas školského roka 2018/2019 riadil všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a pokynmi, uvedenými v pláne práce školy 

bb) v oblasti materiálno-technického zabezpečenia školy:  opravy a údržby ako aj nákup 

učebných pomôcok za príslušný školský rok sú rozpísané v bode i) tejto správy  

cc) v tejto oblasti škola pokračovala  s vyučovaním výtvarnej výchovy s deťmi z málo 

podnetného prostredia, zameraných na  rozvoj remeselných zručností. V školskom roku 

2018/2019 bol vypracovaný školský vzdelávací program  pre 3. ročník II. stupňa 

 základného štúdia a pre 3. ročník ŠpD  v HO a TO a pre  2.ročník II. stupňa a 2. ročník 

ŠpD vo VO. 

dd) spolupráca s partnermi je rozpísaná v bode n)  

ee)  Projekty: škola sa nemohla zapojiť do žiadnych projektov, nakoľko pre umelecké školy 

nie sú otvorené žiadne výzvy ani projekty, kde by sa mohli uchádzať o finančné 

prostriedky na vylepšenie materiálno technického vybavenia školy. 

 
 
Súťaže     
 
HO : 

14. 2. 2019 školská ročníková súťaž - Mladé talenty   
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Klavír – 2. ročník 

zlaté pásmo: Darja Mačingová – tr.uč. Stojkovičová              

                     Karin Ballaschová, Romana Halásová – tr.uč. Petrášová 

strieborné pásmo: Tamara Kolesárová, Daniela Sinčáková  - tr.uč. Červeňáková 

                     Soňa Herichová – tr.uč. Petrášová 

bronzovové pásmo: Filip Furin – tr.uč. Gedeonová  Marcela  

                        Sofia Sulikova – tr.uč. Červeňáková   

                        Martina Bajuszová, Vivien Meisterová –  tr.uč. Bošňáková 

Keyboard – 2. ročník 

zlaté pásmo: Stefánia Gedeonová - tr.uč. Gedeonová  Michaela 

strieborné pásmo: Dominik Kopal - tr.uč. Gedeonová  Michaela 

Akordeón – 2. ročník 

zlaté pásmo: Nina Hospodárová – tr.uč. Csontosová  

                      Michaela Juhásová – tr.uč. Gedeonová Michaela  

strieborné pásmo: Gabriela Grácová -  tr.uč. Gedeonová  Marcela 

bronzové pásmo: Nela Rakacká , Ľudovít Lukčo – tr.uč. Gedeonová Michaela         

Gitara – 2. ročník 

zlaté pásmo: Daniel Majcher – tr.uč.  Mašat 

strieborné pásmo: Filip Farkaš – tr.uč. Fabianová 

Zobcová flauta – 2. ročník 

zlaté pásmo:  

Milan Rostáš, Nela Novotná  – tr.uč. Schreiber 

Zobcová flauta – 3. ročník 

zlaté pásmo: Nathalie Hähnlová – tr.uč. Schreiber 

strieborné pásmo: Eliška Vincová, Zuzana Grácová  – tr.uč. Mašat 

bronzové pásmo: Richard Schrötter - tr.uč. Schreiber 

 

26. apríl 2019  15. ročník súťaže „Medzevský trojzvuk“ – súťažili žiaci 2. ročníka 

umiestnenia: 1. miesto Medzev – K Ballaschová, S. Gedeonová. V. Meisterová 

     2. miesto Poproč – P. Furín, D. Majcher, S. Hiľovská 

                 3. miesto Malá Ida – R. Kretovičová, Š. Šuliková 

                     4. miesto Medzev – M. Bajuszová, N. Hospodárová, N. Novotná 

 

VO :  
- v mesiaci január sa uskutočnila školská súťaž  „Socha snežná“ 
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Výsledky školskej súťaže „Socha snežná“  : 

    1.miesto : „Slonia hlava“ – kolektívna práca 1.roč./2 časť (3 žiaci tr.uč. M. Mačinga) 

    2.miesto: „Automobil chrobák“ – kolektívna práca 3.roč./2 časť (5 žiakov tr.uč.                               
M. Mačinga) 

    3.miesto: „Veľrybamobil“ – kolektívna práca  1.roč./1časť – (7 žiakov  tr.uč. M. Mačinga) 

28.2.2019 -  „Staň sa požiarnikom 2019“  vo Hvezdárni Medzev 

     4. kat: 1. miesto: Sandra Horváthová (tr.uč. H. Kalmárová) 

     4. kat.: 2. miesto: Tatiana Šoltésová (tr.uč. H. Kalmárová) 

     5. kat.: 2. miesto: Thomas Imling (tr.uč. J. Grandetti) 

     5. kat.: 3. miesto: Martin Dudy (tr.uč. J. Grandetti) 

21.3.2019 - "Vesmír očami detí 2019 "  vo Hvezdárni v Medzeve:  

    1. miesto 4. kat.: Lívia Schmerová, (tr.uč. H. Kalmárová) 

    2. miesto 4. kat.: Oliver Graban, (tr.uč. H. Kalmárová) 

    3. miesto 4. kat.: Emanuel Meister, (tr.uč. E. Chmurová) 

   4. miesto 4. kat. Daniela Jasaňová, (tr.uč. J. Grandetti) 

   5. miesto 4. kat.: Laura Pillárová,( tr.uč. M. Mačinga) 

   1. miesto 5. kat.: Sofia Schmotzerová,( tr.uč. J. Grandetti) 

   2. miesto 5. kat.: Adam Gažík,(p.uč. tr.uč. H. Kalmárová) 

   3. miesto 5. kat.: Laura Šoltinská, (tr.uč. H. Kalmárová) 

   4. miesto 5. kat.: Alessandro Lévai,( tr.uč. H. Kalmárová) 

   5. miesto 5. kat.: Denisa Takáčová, (tr.uč.  J. Grandetti) 

23.5.2019 – „Staň sa ilustrátorom VIII“  

  4. kategória: 

  3. miesto : Jakub Kalmár (tr.uč. H. Kalmárová ) 

  3. kategória:  

  2. miesto: Matúš Lukáč (tr.uč. H. Kalmárová ) 

  3. miesto:  Daniela Poláková (tr.uč. E. Chmurová) 

cena poroty: Radka Stolárová (.tr.uč. E.Chmurová) 

22.3.2019 "Rozprávkové bytosti" MŠ - Poproč, 

    2.miesto A. Benko(tr.uč.  H. Kalmárová) 
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    3 .miesto H. Hužvárová (tr.uč. H. Kalmárová) 

"Maľbičky do cyklomapy" vybraté práce:   

    Jana Nečová, Jakub Kalmár (tr.uč. H. Kalmárová), Alica Šimková (tr.uč. J. Grandetti) 

Z ponúkaných súťaží sa naši žiaci zapojili: 

 „Cesta čiary“- Kremnica      bez umiestnenia 

 „V krajine remesiel“- ÚĽUV Košice    bez umiestnenia                                                    

 

TO:  

9. 2. 2019   SHOWCUP Košice 2019  
tanečný odbor  EP Malá Ida: 8 choreografií 
7 x 1.miesto  
1 x 3.miesto 
 
2. - 3. 2019   Pohyb bez bariér Košice 2019  
tanečný odbor  EP Malá Ida: 8 choreografií 
3 x 1.miesto 
1 x 2.miesto 
3 x 3.miesto 
 
9. 3. 2019   Mia Dance Festival Košice 2019 
tanečný odbor EP Medzev: 1 choreografia 
1. miesto  
tanečný odbor  EP Malá Ida: 6 choreografií 
5 x 1.miesto 
1 x 2.miesto 
 
16. 3. 2019   SHOWTIME DANCE Košice 2019 
tanečný odbor EP Malá Ida: 3 choreografie 
3 x 1. miesto 
 
28. 4. 2019   Dance for Gold Košice 2019  
tanečný odbor  EP Malá Ida: 2 choreografie 
2.miesto 
 
11. 5. 2019   SHOWTIME DANCE Levice 2019 - Majstrovstvá Slovenska 
tanečný odbor  EP Malá Ida: 1 choreografia 
2.miesto 
 
20. - 21. 5. 2019   Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta DANCESTAR Poreč 2019 
tanečný odbor EP Malá Ida: 10 choreografií 
10 získaných nominácii na MS 
 

22. - 26. 5. 2019   Majstrovstvá sveta DANCESTAR Poreč 2019 
tanečný odbor EP Malá Ida: 10 choreografií 
2 x 1.miesto 
2 x 3.miesto 
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choreografie bez pódiového umiestnenia: 
5.miesto 
2 x 6. miesto 
9.miesto 
14.miesto 
16.miesto 
 
24. - 26. 5. 2019   Mia Dance Festival Praha 2019 
tanečný odbor Medzev: 1 choreografia 
5. miesto 
 
24. - 25. 6. 2019   Majstrovstvá Európy Showtime Dance Balatonfüred 2019 
tanečný odbor EP Malá Ida: 1 choreografia 
1. miesto 
 

 
l)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení  

 SWOT analýza   

 

Silné stránky 

- organizácia a plánovanie práce, tímová práca      

- vysoká  zaškolenosť detí zo ZŠ a MŠ    

- príprava žiakov na stredné a vysoké školy 

umeleckého    a pedagogického  zamerania  

- organizovanie koncertov a vystúpení žiakov   

školy pre mesto a širokú    verejnosť    

- budovanie dobrého mena školy 

- práca s deťmi z málo podnetného prostredia 

       -      reprezentácia školy na súťažiach  

      -       individuálny prístup ku žiakom         

 Slabé stánky 

-  priestorové  a  materiálno – technické 

vybavenie     školy  hudobnými nástrojmi 

a učebnými pomôckami 

- nedostatok  kvalifikovaných 

pedagogických  zamestnancov 

- vysoké percento priemeru žiakov 

pripadajúcich na jedného pedagóga 

v kolektívnom vyučovaní 

 

Príležitosti 

- veľká spádovosť miesta pôsobenia školy  

- výška poplatku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených so štúdiom na škole je prispôsobená 

kúpnej sile obyvateľstva 

- poskytovanie  nadštandardných služieb rodičom 

žiakov, ako  napr. pedagogický doprovod zo ZŠ 

a MŠ na vyučovanie  v škole 

- budovanie komorných zoskupení   

- rozšírenie vyučovania nových študijných 

zameraní (bicie, spev, husle)  

 

Hrozby 

- častá zmena legislatívy 

- nedostatok finančných prostriedkov pre 

originálne kompetencie    
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m) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania  a  úspešnosť prijímania 

na ďalšie štúdium  

Prijatí žiaci na stredné umelecké školy:   

Erika Kraus -  Konzervatórium Jozefa Adamoviča, študijný odbor tanec  

 

n) Ďalšie informácie  :  

Partneri pre spoluprácu: 

- MsÚ v Medzeve 

- RR pri ZUŠ v Medzeve  a Rada školy  

- Okresný úrad v Košiciach, odbor školstva 

- MPC  detašované pracovisko Košice, Prešov 

- ZO OZ pri ZUŠ v Medzeve 

- ZUŠ  Rožňava, Valaliky,  Moldava nad Bodvou,  ZUŠ v Košiciach 

- Karpatský spolok, miestna organizácia 

- MsKS Medzev 

- ZŠ  a MŠ v Medzeve, v Poproči, v Malej Ide, v Rudníku, v Šemši,  v Štóse  

- ŠÚV Košice 

- CPPP Košice- okolie 

- Konzervatórium Košice 

- Štós kúpele 

- KCUBaR,  Hvezdáreň Medzev  

- Obecné úrady  Vyšný Medzev, Štós, Rudník, Šemša, Poproč  

- Cafee Galerie  Medzev 

- Domovy dôchodcov Spása a Sv. Anna v Poproči  

- Domov dôchodcov  v Grunte Medzev 

 

Spolupráca s RŠ  

Spolupráca  s  RŠ  spočívala  hlavne  v poskytovaní  informácií  v  zmysle zákona č. 596/2003 

Z. z.   o  štátnej správe a školskej samospráve v školstve ohľadom počtov žiakov, učiteľov,               

v prerokovaní správy o  dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch,  plánu práce školy,  

o čerpaní pridelených finančných prostriedkov  rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol.  

Spolupráca  s RR   

Spolupráca  s RR spočívala  taktiež v informovaní rodičovskej verejnosti o aktivitách školy, 

o možnostiach štúdia na škole, vo finančnom zabezpečení školských akcií, ako „Od Mikuláša 
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do Lucie “,  26.4.2019  návštevu  štátneho divadla v Košiciach, absolventského koncertu, 

účastníckych poplatkov a cestovné na súťaže HO a TO, ceny a občerstvenie na školské 

súťaže, dopravu žiakov VO na krajinársky kurz.  Na všetkých  pracoviskách v rámci 

udržiavania vzťahov  s rodičmi a zabezpečenia informačných tokov prebehli triedne aktívy 

RR.    

MŠ a ZŠ  

Pre MŠ v rámci obvodu škola pripravila výchovné koncerty a dni otvorených dverí.   

Spolupráca so ZO OZPŠaV   

ZO OZPŠaV v mesiaci december pripravila  posedenie zamestnancov z príležitosti ukončenia 

kalendárneho roka a hodnotiacu poradu na záver školského roka v penzióne Zlatá putňa vo 

Viničkách.  V zmysle kolektívnej zmluvy na rok  2019   sa zakúpili pre zamestnancov 

relaxpassy a preplatilo sa školné deťom zamestnancov školy.   

CPPP Košice - okolie    

V spolupráci s CPPP Košice – okolie škola v zmysle § 55 zákona č.317/2009 Z. z. 

o pedagogických a odborných zamestnancoch 10.10.2018 zabezpečila zamestnancom  

psychologicko- sociálny tréning zameraný na zvládanie stresu a syndróm vyhoretia.    

Domovy dôchodcov 

Pre dôchodcov  a domovy dôchodcov v Poproči, v Rudníku, Nováčanoch  a v Malej Ide  

v rámci dňa  „Úcty k starším“ sa uskutočnili vystúpenia žiakov HO a TO.  V mesiaci 

december  sa uskutočnil vianočný  koncert  komorného zoskupenia pedagógov pre domov 

dôchodcov Grunt v Medzeve.  

 

   
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola 

prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa  27.6. 2019  a 7.10.2019 na zasadnutí Rady 

školy.                               
 

 

 

 

 

Mgr. Mária Csontosová, DiS. art.                                                                                         

riaditeľka  ZUŠ v Medzeve   


