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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 Ing. Marcel Pačay 
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  
uvádzajúci PZ 

HO  akordeón 

2.  Mgr.Eva Chmurová PZ s 1. 
atestáciou 

zástupca riaditeľky školy  
uvádzajúci PZ 

VO 

3.  Anna Bošňáková, 
Dis. Art. 

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ, vedúci  PK, 
uvádzajúci  PZ 

HO 
klavír, HN 

4. Marcela  
Gedeonová,DiS. Art. 

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ HO klavír, 
akordeón 

5. Michaela 
Gedeonová, DiS.art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ 
vedúci PK 

HO  akordeón  

6. Mgr. art. Jarmila 
Grandetti 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ VO 

7. Mgr. Oľga 
Červeňáková 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO klavír 

8. Jozef Vaško  samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO HN 

   9.   Mgr. Miloš Mačinga     PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ 
vedúci PK  

VO 

10. Miroslav Mašat, 
DiS.art.    

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO  gitara 

11. Róbert Novák 
 

samostatný 
PZ 

 HO gitara 

12. Mgr. Gabriela 
Petrášová, DiS.art.    

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ, uvádzajúci 
PZ, vedúci  PK 

HO klavír, 
korepetícia 

13. Henrich Schreiber, 
DiS.art. 

samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO  dychové 
nástroje 

14. Mária Stojkovičová samostatný 
PZ 

triedny učiteľ HO  klavír 

15. Mgr. Jana Timková  
 

samostatný 
PZ 

 TO  

16. Evelin Bukovicsová    začínajúci 
PZ 

 TO  

  
17. 

Mgr. Helga 
Kalmárová  

PZ s 1. 
atestáciou 

triedny učiteľ 
vedúca VO 

VO 

18.  Bc. Zuzana 
Jamnická 

korepetítor  TO 

19.  Aneta Fabianová začínajúci 
PZ 

 HO 

20. Ing. Karin 
Tomáschová 

 vedúca TO a PK TO TO 

21. Mgr. Eva Oleňáková samostatný 
PZ 

 TO 

Poznámky:  
- PZ – pedagogický zamestnanec  
- PK – predmetová komisia  
- HO – hudobný odbor 
- VO – výtvarný odbor                                                      TO – tanečný odbor        



 4 

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 2017/2018 
 
                                       I. polrok                            2.polrok                       rozdiel 
 
 počet žiakov   
PŠ 126 122 -4 
I. stupeň 476 450 -26 
II. stupeň 12 12 0 
ŠpD 1 1 0 
spolu: 615 585 -30 
Prameň: vlastné zdroje 

 
c) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie  prospechu a dochádzky žiakov  
 
 
   Tabuľka 6                                 I. polrok                    II. polrok                 rozdiel 
 
 počet žiakov   
prospelo s vyznamenaním 460 437 -3 
prospelo 17 136 +119 
neprospelo 0 2 +2 
neklasifikovaní 12 10 -2 
spolu: 489 585  
Prameň: vlastné zdroje 

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

 
 počet hodín   
vymeškané hodiny 4360,5 5398 +1037,5 
z toho 
neospravedlnených 

0 0 0 

priemer 7,090 8,71 +1,62 
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 

trúbke, 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 2017/2018 bol 

vypracovaný školský vzdelávací program pre  2.ročník II. stupňa  a  pre  2. ročník ŠpD 

v hudobnom odbore a tanečnom odbore a pre 1.ročník II. stupňa a 1. 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   : 4 

 - počet pedagógov,  ktorí si dopĺňajú kvalifikačné predpoklady : 2 

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

Pedagogickí zamestnanci:  

Marcela Gedeonová, DiS. art. – 1.atestácia na MPC v Prešove 

Mgr. Mária Csontosová, Mgr. Eva Chmurová – 29.11.2017 školenie BOZP 

Mgr.Mária Csontosová -    7.2.2018 -  školenie Ochrana osobných údajov (GDPR)  

Mgr.Eva Chmurová – 7.3.2018 – školenie Ochrana osobných údajov (GDPR) 

Všetci pedagogickí zamestnanci školy sa zúčastnili 11.10.2017 sociálno-pedagogického 

tréningu zameraného na zvládanie stresu  organizovaného v spolupráci s CPPPaP Košice-

okolie. 

Nepedagogickí zamestnanci:  

Ing. Marcel Pačay  

- 7.11.2017 -  Ročná závierka RO a PO 

- 3.10.2017 - Ochrana osobných údajov 

- 29.1.2018 – seminár Ročné zúčtovanie dane  

 

g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti    

 
V školskom   roku  2017/2018  sa uskutočnili nasledovné akcie:  
 

september 

2.  -  „Festival národnostných menšín“ Rátka 

          vystúpenie akordeónového súboru, pod vedením  Gedeonovej Michaely 

19. -  vystúpenie akordeónového súboru  a žiakov TO z príležitosti 10. výročia založenia     

domova    dôchodcov  Sv.  Anna v Poproči 

 

október 

11. - psychologicko – sociálny tréning pre učiteľov v spolupráci s CPPPaP 

18. - vystúpenie žiakov HO a  TO   pre dôchodcov  v Medzeve „Úcta k starším“  

22. - vystúpenie pre dôchodcov v Malej Ide a  Bukovci  

23. - plenárne zhromaždenie  RR   

26. - vystúpenie pre Domov dôchodcov  Spása v Poproči             

 

November 

22. -  zasadnutie  PK - HN 
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24. - koncert žiakov 1. 2. 3. ročníka a PŠ  „Farebné tóny jesene“          

30. - 1. generálka na vianočný koncert v Medzeve 

      - triedne prehrávky vo všetkých  triedach HO                                                                                                   

 

December 

1. - zasadnutie  PK  klávesového, dychového  a gitarového oddelenia 

4. - zábavné podujatie „Od Mikuláša do Lucie“  Medzev  

6.- vystúpenie žiakov TO pre klub dôchodcov v Medzeve z príležitosti Mikulášskeho 

posedenia dôchodcov 

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

8. - zábavné podujatie „Od Mikuláša do Lucie“ Poproč  

12. -  koncert  komorného  zoskupenia  učiteľov pre domov dôchodcov Grunt  

13. - výchovný  koncert Mikulášsky pre MŠ Medzev   

13. -  koncert pre domov dôchodcov Sv. Anna v Poproči   

13.   - generálka na vianočný koncert v Malej Ide 

14. - výchovný  koncert Mikulášsky pre MŠ Malá Ida    

14. - výchovný  koncert Mikulášsky pre MŠ Poproč 

14. - koncert pre domov dôchodcov Spása v Poproči  

14. -  „Hnúšťanský akord“ – okresné kolo súťaže v Medzeve 

15. -  vianočný koncert „Čas radosti, veselosti“  v Medzeve                  

19. - výchovný  koncert Mikulášsky pre  II . MŠ Medzev                       

19. - „Vianočný koncert“  v Poproči                                                    

20. -  vianočný koncert  „Radujme sa všetci“  v Malej  Ide                                                 

22. - vystúpenie žiakov HO a TO  v Šemši   

 

Január 

15. – 19. - polročné testy z HN 

22. - polročné prehrávky - Medzev 

23. - polročné prehrávky - Šemša, Poproč 

24. – triedny aktív  RR PŠ  HO 

25. - polročné prehrávky - Malá Ida 

 

február   

8.   - ročníková súťaž  „Mladé talenty“   2018           
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21. -  zasadnutie PK –klávesového oddelenia, dychového  a gitarového oddelenia,  HN 

 
marec 

13. -  9.  ročník Regionálnej súťažnej  prehliadky v sólovej klavírnej hre ZUŠ Michalovce 

14. - súťaž  „Medzevský trojzvuk“  v predmete  HN  2. ročník/1. časť/I. stupeň 

27. - IX . ročník Oblastnej súťaže v sólovej hre na klavíri ZUŠ Snina  

27. - deň otvorených dverí pre deti a rodičov   - Medzev 

27. - návšteva štátneho divadla v Košiciach: Hoffmannove poviedky  žiaci elokovaných 

pracovísk  Poproč, Malá Ida  

28. – mestské oslavy Dňa učiteľov  

 

apríl  

8. -  Abovská liga v Malej  Ide – program  žiaci HO 

9. - 30. – prijímacie skúšky 

10. - výber nadaných detí z MŠ v Malej Ide 

12. - výchovný koncert pre MŠ Poproč        

12. - výchovný koncert pre MŠ Malá Ida 

12. - výber nadaných detí z MŠ v Poproči a v Medzeve 

16. - triedny aktív  RR pre rodičov absolventov 

18. - výchovný koncert pre ŠKD   

20. - deň otvorených dverí pre deti  MŠ  Medzev                                

27. - verejný koncert  žiakov 1.2.3. ročníka a PŠ „Zahraj, že mi zahraj“ – na ľudovú nôtu      

      - triedne prehrávky vo všetkých  triedach HO                                                                                                   

 

máj 

2. - koncert žiakov akordeónového oddelenia ZUŠ okresu Košice a Košice – okolie,  

zúčastnili sa  ho ako účinkujúci žiaci z triedy Gedeonovej Michaely. : Šimon Kudlik, 

Tadeáš Palko 

14. - vystúpenie pre domov dôchodcov  Sv. Anna a pre domov dôchodcov Spása v Poproči 

14. - generálka na verejný koncert v Poproči 

14. - Deň matiek v Šemši, vystúpenie  žiakovi HO 

16. – verejný koncert ku Dňu matiek v Poproči s výstavou VO 

17. - vystúpenie pre dôchodcov z príležitosti Dňa matiek v Medzeve  

18. – 50. výročie ZŠ v Malej Ide, vystúpenie žiakov  HO a TO 

23. - zasadnutie PK – HO  
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24.  - absolventské skúšky z nástroja, žiaci  HO -  4./2./I. a 4./II.       

25. - 1. generálka na Promenádny koncert 

28.  - generálka na absolventský  koncert žiakov 4./2./I. a 4./II. stupňa 

29. - písomné skúšky z HN  - 4./1./I. 

      - záverečné skúšky z nástroja - 4./1./I.  

      - záverečné písomné skúšky z HN – 3./2./I. 

 
jún                                  

1.  - absolventský koncert žiakov 4./2./I. stupňa a 4. /II, stupňa HO, TO a  s výstavou  VO 

7. - absolventský koncert žiakov 4./1./I. stupňa HO, TO a VO s výstavou 

8. - 2. generálka na Promenádny koncert 

9. - vystúpenie žiakov HO a akordeónového súboru na dňoch Vyšného Medzeva 

10. - Promenádny koncert 

11. – 15. - testy z hudobnej náuky 

12. – koncoročné prehrávky – Šemša, Poproč 

18. -  koncoročné prehrávky – Malá Ida 

19. - koncoročné prehrávky – Medzev 

21. – verejný koncert „ V modernom rytme“ – Malá Ida 

 

júl  

13. – slávnostné zastupiteľstvo – program HO 

14. - otvorenie výstavy p. Loumu – program HO 

14. - Dni mesta Medzev –vystúpenie akordeónového súboru 

 

Sprievodné akcie a aktivity:  

 

Tvorivé dielne VO s vianočnou tematikou: 

- 27.11.2017 v MsKS v Malej Ide  

- 28.11.2017 v MsKS v Poproči 

- 30.11.2017 v MsKS v Medzeve 

- 1.12.2017 v ZŠ v Štóse  

- pečenie a zdobenie medovníkov 

24.3.2018 Veľkonočné tvorivé dielne v Poproči v MsKS  (H.Kalmárová,  J. Grandetti) 
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27.3.2018 Deň  otvorených dverí v ZUŠ Medzev( výroba darčekových predmetov pre 

návštevy školy)                                                                                                                                       

31.5.2017 – 1-dňový Krajinársky kurz - tvorivé dielne  VO  v  Artfarm  Drienovec                                                 

14.7.2017 Dni mesta Medzev - maľovanie na tvár  (H. Kalmárová, J. Grandetti)     

h) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou          

v škole  

V školskom roku 2017/2018  na škole nebola vykonaná žiadna inšpekcia.   

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

-  ladenie klavírov,  

-  hygienická maľba školských priestorov  

-  oprava zatekajúcej steny učebne VO 

- oprava a výmena prietokových  ohrievačov 

- skartovač do kancelárie školy a 1 rýchlovarná kanvica do kancelárie školy  

 

V oblasti zabezpečenia učebnými pomôckami  a didaktickou technikou boli zakúpené :  

pre HO : notebook HP 250 pre vedúcu HO, reprobox aktiv – sada, stojany na repro sadu, 2x 

tlačiareň HP color pre elokované pracoviská 

pre VO : kreatívny materiál, nožnice, klieštiky na drôtik, tavné pištole a lepidlá, 1 notebook 

pre vedúcu VO, 3 fotoaparáty  Nikon vrátane pamäťových kariet, doplnený knižný archív 

pre TO :  CD prehrávač elokované pracovisko Šemša,  vybavenie učebne TO didaktickou 

technikou (televízor, kamera, statív, notebook)   

 

j) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 
a) dotácia z rozpočtu mesta  :    od 1.9.2017 do 31.12.2017:      104 536, 00  €     

                                                   od 1.1.2018 do  31.08.2018 :    217 720, 00  € 

                                                                                       spolu :    322 256, 00  € 
 
      z toho na kapitálové výdavky                                         :                   0,00 € 

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

rodičov                           :   od  1.9.2017 do  31.12.2017 :      9548,50 €   

                                                 od  1.1.2018 do   31.8.2018 :     10501,50 €   
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                                                                                  spolu:        20 050,00 € 

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 2017/2018. Vyučovací proces na 

ZUŠ v Medzeve sa počas školského roka 2017/2018 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 

2017/2018 bol vypracovaný školský vzdelávací program  pre 2. ročník II. stupňa 

 základného štúdia a pre 2. ročník ŠpD 

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. 12.2017  - „Hnúšťanský akord“ – okresné kolo súťaže, súťaže sa zúčastnili žiaci z triedy  
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 p. uč. Bošňákovej, kategória B: Alžbeta Grigová, Sarah Sopková, Nikolaj Leško s postupom  

na krajské kolo do Spišskej Novej Vsi. Krajského kola sa  žiaci  nezúčastnili, v danom 

termíne boli na lyžiarskom výcviku. 

- 8. 2. 2018   ročníková súťaž  „Mladé talenty“  2018 : 

Hra na klavíri 2./1. časť 

Samue Lengyel – zlaté pásmo – Petrášová 

Sophie Roob – strieborné pásmo –  Bošňáková 

Richard Noel Spišák - strieborné pásmo –. Gedeonová Marcela 

Bianka Bartakovicsová - strieborné pásmo – Gedeonová Marcela 

Charlotte Kováčová – bronzové pásmo – Petrášová 

 

Hra na zob. flaute 2./1. časť 

Zuzana Grácová - strieborné pásmo –Mašat 

Hra na akordeón 4./1. časť 

Šimon Kudlik - zlaté pásmo – Gedeonová Michaela 

Tobiáš Kall - strieborné pásmo – Gedeonová Michaela 

Gregor Leško - strieborné pásmo – Csontosová 

 

- 13. 3. 2018   9.  ročník regionálnej súťažnej  prehliadky v sólovej klavírnej hre Michalovce : 

Zuzana Cirbusová – zlaté pásmo, z triedy Mgr. Červeňákovej 

 

- 14. 3. 2018   14. ročník „Medzevský trojzvuk“- školská súťaž v predmete HN pre 2. ročník. 

Umiestnenie: 

1. miesto: Medzev – S. Bučková, S. Lengyel, N. Hähnlová - Bošňáková 

2. miesto: Malá Ida – T. Palko, M. Siman - Vaško 

3. miesto: Poproč – B. Bartakovicsová, R. Noel Spišák, M. Vachaľ - Vaško 

4. miesto: Medzev – S. Roob, M. Čoltková, Ch. Kováčová - Bošňáková 

 

- 27. 3. 2018    IX . ročník Oblastnej súťaže v sólovej hre na klavíri ZUŠ Snina  

Terézia Kolesárová – zlaté pásmo, z triedy Márie  Stojkovičovej 

 

VO :  
žiaci  VO  sa  v šk. roku   2017/2018  zapojili do výtvarných  súťaží:   

- 22.3.2018  výtvarná  súťaž: „Vesmír očami detí“ Hvezdáreň  Medzev 
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IV. Kategória: 

1. miesto IV. kat.: Martin Ballasch, (H.Kalmárová) 

2. miesto IV. kat.: Terezka Grigová, (H.Kalmárová) 

3. miesto IV. kat.: Tobias Gedeon,  (H.Kalmárová) 

4. miesto IV. kat.: Ninka Jalčová, - (H.Kalmárová) 

5. miesto IV. kat.: Sebastián Lukčo - (M.Mačinga) 

V. kategória: 

1. miesto V. kat.: Denisa Takáčová,   - (J.Grandetti) 

2. miesto V. kat.: Tamara Daduľáková, (M.Mačinga) 

3. miesto V. kat.: Veronika Novosadová, (J.Grandetti) 

4. miesto V. kat.: Sofia Schmotzerová, (J.Grandetti) 

5. miesto V. kat.: Klaudia Jaššová, - (H.Kalmárová) 

 Cena KC: Božena Sopková, Annamária Sopková -  (H.Kalmárová) 

 

- 17.4.2018  výtvarná súťaž : „Staň sa požiarnikom“ , vyhodnotenie vo Hvezdárni  v 

Medzeve. 

V. kategória: 

1. miesto V. kat.: Thomas Imling, (J.Grandetti ) 

2. miesto V. kat.: Marko Schürger ( J.Grandetti) 

IV. kategória: 

1. miesto IV. kat.: Jakub Kalmár (H.Kalmárová ) 

2.miesto IV. kat.: Nataša Sedláková (E.Chmurová ) 

3.miesto IV. kat.: Oliver Eiben (J.Grandetti ) 

Cena predsedu poroty: Stefánia Gedeonová (E.Chmurová) 

 

- účasť v súťaži XXIII. ročník Bienále fantázie 2018 Namaľuj a napíš! v Turiec gallery 

(Kalmárová ) bez spätnej väzby 

- účasť v súťaži:  Bohúňova paleta 2018, Dolný Kubín ( Kalmárová ) bez spätnej väzby 

- špeciálna cena za výtvarné prevedenie predstavenia „ Leví kráľ “  na tanečnej súťaži  „Tanec 

bez bariér“ Žilina, (Mačinga)  

 

- 3.5.2018 – vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Staň sa ilustrátorom VII“  vo Hvezdárni 

v Medzeve 

III. kategória: 
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1.m. III. kat.: Lukáš Sopko (H.Kalmárová) 

2.m. III. kat.: Radka Stolárová (E.CHmurová ) 

3.m. III. kat.: Karin Ballaschová (E.Chmurová ) 

3.m. III. kat.: Peter Schürger ( E.Churová) 

Cena KC: Viktória Szántoóvá (J.Grandetti )  

 
- účasť v súťaži: „Maľujeme s Primalexom“- Žilina  bez spätnej väzby 
 

TO:   

žiaci  TO  sa  zúčastnili v   šk. roku   2017/2018  súťaží:  

- 10. 2.  2018 - súťaž Show Cup v Kunsthalle v Košiciach   

výsledky:  

1.miesto v kategórii junior A formácia s choreografiou Can you feel the love tonight 

2.miesto v kategórii juniori A skupina s choreografiou Malá morská víla 

1. miesto v kategórii junior A sólo s choreografiou Konkurz 

2. miesto v kategórii junior A sólo s choreografiou detstvo v Paríži 

2. miesto v kategórii junior A sólo s choreografiou Denník Anny Frankovej 

3. miesto v kategórii junior A sólo s choreografiou Moje srdce tancuje za nás oboch 

3. miesto v kategórii  junior A sólo s choreografiou Ja som Sandra Dee 

 

-  10. - 11. 3. 2018 - kvalifikácia na MS „DanceStar Nitra 2018“ 

výsledky:  

2. miesto Can you feel the love tonight (Musical Theatre, Juniors, formation) Qualified to WF 

2. miesto The Little Mermaid (Musical Theatre, Juniors, group) 

2. miesto Anne Frank (Lyrical Dance, Juniors, solo) 

Qualified to WF 

2. miesto This is my Paris of my childhood (Musical Theatre, Juniors, solo) 

3. miesto My heart can dance for the both of us (Lyrical Dance, Juniors, solo) 

Qualified to WF 

3. miesto Dancing in the moonlight (Jazz Dance, Juniors, solo) 

3. miesto I'm late! (Musical Theatre, Juniors, solo)  

 

- 24. 3. 2018 - súťaž Showtime Košice 2018 

výsledky: 
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1. miesto Denník Anny Frankovej (výrazové tance, junior, sólo) 

2. miesto Silent night, broken night (výrazové tance, junior, sólo) 

1. miesto Konkurz (muzikál, junior, sólo) 

2. miesto Ja som Sandra Dee (muzikál, junior, sólo) 

 

- 7. - 8. 4.2018 - súťaž Pohyb bez bariér Košice 2018 

výsledky:  

1. miesto Can you feel the love tonight HVK, Show Dance, formácia - postup do finále 

1. miesto Malá morská víla JVK, Show Dance, skupina - postup do finále 

1. miesto Belle JVK, Show Dance, sólo - postup do finále 

1. miesto Prejav JVK, Moderný tanec, sólo - postup do finále 

2. miesto Moje srdce tancuje za nás oboch JVK, Moderný tanec, sólo - postup do finále 

2. miesto Konkurz JVK, Show Dance, sólo - postup do finále 

2. miesto Silent night, broken night HVK, Moderný tanec, sólo - postup do finále 

3. miesto Meškám! JVK, Show Dance, sólo  

Denník Anny Frankovej - postup do finále 

 

- 21. - 22. 4.2018  - celoslovenské finále Pohyb bez bariér Žilina 2018  

výsledky:  

1. miesto Can you feel the love tonight HVK, Show Dance, formácia  

1. miesto Silent night, broken night HVK, Moderný tanec, sólo  

3. miesto Belle JVK, Show Dance, sólo  

 

- 23. - 27. 5. 2018  - Majstrovstvá sveta DanceStar Poreč 2018 

výsledky:  

1. miesto Can you feel the love tonight (B League, Musical Theatre, Juniors, formation) 

8. miesto Ann Frank (A League, Lyrical Dance, Juniors, Solo) 

19. miesto My heart can dance for the both of us 
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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  

 

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    

 

Hrozby 

- častá zmena legislatívy 

- nedostatok finančných prostriedkov pre 

originálne kompetencie    

 

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

na ďalšie štúdium  

Prijatí žiaci na stredné umelecké školy:   

Nikola Rudiková, z triedy Mgr. art. Jarmila Grandetti bola prijatá na ŠÚV v Košiciach. 

 

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 
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- 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  

- obec Vyšný Medzev, Štós, Rudník, Šemša, Poproč  

- Cafee Galerie  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 

do Lucie“, návštevy divadelného predstavenia  Offenbach: Hoffmanove poviedky v ŠD                   

v Košiciach, absolventského koncertu, účastníckych poplatkov a cestovné na súťaže HO, TO, 

ceny a občerstvenie na školské súťaže, cestovné pre TO a dopravu VO na krajinársky kurz.  

Na všetkých  pracoviskách v rámci udržiavania vzťahov  s rodičmi a zabezpečenia 

informačných tokov s rodičmi prebehli triedne aktívy RR.    

MŠ a ZŠ  

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

Spolupráca so ZO OZPŠaV   

ZO OZPŠaV v mesiaci december 2017 pripravila  zájazd na vianočné trhy do Budapešti, 

hodnotiacu poradu  v mesiaci jún  2018 v Červenom Kláštore.  V zmysle kolektívnej zmluvy 

na rok  2017  a  2018  sa zakúpili pre zamestnancov relaxpassy a preplatilo sa školné deťom 

zamestnancov, ktoré  navštevujú ZUŠ v Medzeve.   
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CPPP Košice - okolie    

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

o pedagogických a odborných zamestnancoch 11.10.2017 zabezpečila zamestnancom  

psychologicko- sociálny tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na 

sebapoznanie a riešenie konfliktov.    

 

    
 

 

 

 

 

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

prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa  28.6. 2018  a  26.9.2018 na zasadnutí Rady 

školy.                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Csontosová                                                                                         

riaditeľka  ZUŠ v Medzeve   


