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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej umeleckej školy
za školský rok 2012-2013

1.

Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30.6.2013

 Počet žiakov spolu : 451

, z toho

počet žiakov v HO :

215

počet žiakov v VO :

127

počet žiakov v TO :

104

počet žiakov v LDO : 5

 Počet žiakov v prípravnom štúdiu : 67

, z toho

počet žiakov v HO :

6

počet žiakov v VO :

27

počet žiakov v TO :

34

počet žiakov v LDO : 0

 Počet žiakov v základnom štúdiu : 344

, z toho

počet žiakov v HO :

198

počet žiakov v VO :

72

počet žiakov v TO :

69

počet žiakov v LDO : 5

 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu : 30

, z toho

počet žiakov v HO :

4

počet žiakov v VO :

26

počet žiakov v TO :

0

počet žiakov v LDO : 0

 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých : 10

, z toho

počet žiakov v HO :

7

počet žiakov v VO :

2

počet žiakov v TO :

1

počet žiakov v LDO : 0
Zamestnanci školy :

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav : 23

prepočítaný stav : 23,5
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 počet nepedagogických zamestnancov v ZUŠ : fyzický stav : 3

prepočítaný stav : 2,5

 počet pedagógov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 3
 z toho študujúcich za účelom spĺňania kvalifikačných predpokladov : 2
2. Údaje o zaradených pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania



adaptačné vzdelávanie : 0

aktualizačné vzdelávanie : 1

inovačné vzdelávanie : 0



špecializačné vzdelávanie : 0

funkčné vzdelávanie : 0

kvalifikačné vzdelávanie : 1



funkčné inovačné vzdelávanie : 0

3. Prehľad o súťažiach
a) uveďte počet 1. miest v okresnom kole : b) uveďte počet 1. miest v krajskom kole : c) uveďte počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole :
1. miesto celoslovenská súťaž cimbalistov v Bratislave
1.miesto celoštátna súťaž v hre na violončelo pod názvom „ Violončelová jeseň, ktorú vyhlásila
ZUŠ v Modre a za najvyšší počet bodov v 1.až 3. kategórii bol náš žiak menovaný za laureáta
súťaže.
1. miesto celoslovenská súťaž v hre na sláčikové nástroje pod názvom Talenty pre Slovensko.
2. miesto celoslovenská súťaž v hre na sláčikové nástroje pod názvom Talenty pre Slovensko.
2. miesto celoštátne kolo súťažnej prehliadky Mihálya Tompu.
3. miesto celoslovenská súťažná prehliadka v hre na saxofóne.
d) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach:

3. Údaje o aktivitách školy :
Vyhodnocovacia správa o činnosti tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Moldave nad
Bodvou v šk. r. 2012/2013.
V tomto šk. roku sa otvoril TO na vysunutom pracovisku v Jasove, kde vyučovala p.uč. Mgr. H.
Hančinová. Venovala sa deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiaci v celku dobre spolupracovali s učiteľkou a mali zodpovedný prístup účasti na vyučovacích hodinách a vystúpeniach. Vzhľadom k ich charakteru povahy a záujmu sa najviac venovalo kreatívnemu a ľudovému (rómskemu) tancu, čo sa odrazilo na vystúpeniach v rámci predmetu tanečná prax.
Vo vyučovacom procese PŠ prebiehala výuka Hudobno – pohybovej výchovy, vo vyšších ročníkoch Tanečná príprava, Tanečná prax, Klasický tanec, Ľudový tanec, Kreatívny tanec, Džezový tanec,
Moderný tanec, Súborová práca a na II. stupni pribudol predmet Dejiny tanca a Historický tanec
a taktiež Súborová práca.
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Práca a vzťah žiakov k učiteľkám a opačne je na veľmi dobrej úrovni. Tanečnice s láskou
a radosťou navštevujú TO, odkiaľ vždy odchádzajú s dobrým pocitom a pozitívne naladené.
Žiačka Katarína Kovácsová absolvovala 4. ročníkom na II. stupni TO choreografiami HUSH –
HUSH (džezový tanec), RIPLE DANCE (scénický tanec), MONTIHO ČARDÁŠ (ľudový tanec) v doprovode
p. uč. S. Kaduka.
Súbor ART STEP, ktorého členkami sú Katarína Kovácsová, Veronika Karaffová, Erika Danková,
Radka Maňovská, Lenka Durová, Dominika Blišáková sa zúčastnili súťaže v scénickom tanci
v Kysuckom Novom Meste. Tu získali za choreografiu „Amazonky“ diplom za tanečné prevedenie
a Katarína Kovácsová 2. miesto v kategórii sólo za choreografiu „Riple Dance“ pod vedením p. uč.
Mgr. Henriety Hančinovej.
TO sa zúčastnil výchovných koncertov, Mikulášskeho vystúpenia v Jasove, vianočných koncertov v Moldave n/B., Drienovci, vianočného večierku lekárov v Košiciach, verejných koncertov Moldava
a Drienovec, Vianočných variácii v Jasove, učiteľského plesu ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským,
vystúpenia na karnevale ZŠ – ČSA I. stupeň, záverečného tanečného vystúpenia „Popoludnie tanečného čara“, absolventského koncertu, koncertu netradičných hudobných zoskupení, vystúpenie na
oslavách „Moldavských dní“.
Ďakujem za spoluprácu p. uč. Mgr. M. Szaniszlóovej a p.uč. S. Kadukovi.
Ďakujem za spoluprácu vedeniu školy p. riaditeľovi M. Smrekovi a p. zástupkyni A. Kaputovej
a za vytvorenie vynikajúcej pracovnej klímy.
Správu spracovala p. uč. Mgr. H. Hančinová

Vyhodnocovacia správa o činnosti literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy
v Moldave nad Bodvou v šk. r. 2012/2013.

Literárno -dramatický odbor začal pracovať v školskom roku 2012/2013 s 9 žiakmi z toho 7
dievčat a 2 chlapci. V prvom ročníku prvej časti prvého stupňa študovali 4 žiaci,štvrtom ročníku prvej
časti prvého stupňa 1 žiačka, v prvom ročníku druhého stupňa 3 žiačky a štvrtom ročníku druhého
stupňa ( absolventka) 1 žiačka.
Štúdium úspešne ukončili 8 žiaci. Jedna žiačka bola neklasifikovaná.
Štúdium bolo zamerané na základy dramatickej výchovy, štúdia roli, umelecký prednes, práca
v súbore, hudobná a hlasová príprava, pohyb, prednes. Zamerané bolo hlavne na tvorivosť, spontánnosť a sebavyjadrenie sa.
Žiaci literárno- dramatického odboru sa aktívne zúčastňovali a podieľali na aktivitách organizované školou. Moderovanie hudobných prehliadok, jesenného koncertu, malých hudobných etúd,
projektu Barok. Zavŕšením štúdia bolo divadelné predstavenie Novodobý Shakespeare? Alebo...Divadelné prestavenie bolo autorské po textovej a hudobnej stránke. Divadelný text spracovala
Michaela Hudáková, Martina Janičková a texty piesni napísala Ruth Borovská. Spolupráci s uč. Tiborom Viszlaim, ktorý autorsky zhudobnil texty piesni.
Správu spracovala Mgr. Františka Fehérová.
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Vyhodnocovacia správa o činnosti výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Moldave nad
Bodvou v šk. r. 2012/2013.
Vedenie školy aj pedagógovia výtvarného odboru po vzájomnej dohode rozšírili oproti minulému školskému roku predškolskú výtvarnú výchovu v prípravnom ročníku o jednu skupinu.
Zaškolením žiakov v prípravnom ročníku zvýšime predpoklad vyššieho počtu žiakov v prvom ročníku
prvej časti základného štúdia.
V tomto školskom roku v prvej časti základného štúdia výtvarného odboru absolvovalo 10 žiakov 4.
ročník. 10 absolventov ukončilo 1. stupeň. II. stupeň absolvovala 1 žiačka.
Žiaci VO ZUŠ sa zúčastnili 2. ročníka prehliadky Cantus versus.
Náplňou tohoročnej prehliadky boli ilustrácie žiakmi zvolených piesní. Celá prehliadka sa uskutočnila
v spolupráci s KCUB a R. (Kultúrne centrum územia Bodvy a Rudohoria) Kolekcia bola prezentovaná
v mesiaci október 2012 v Inkubátorovom dome a jej reinštalácia bola uskutočnená v mesiacoch marec – máj 2013 v priestoroch ZUŠ. Tradičná jesenná výstava bola otvorená v októbri 2012.
V zimných mesiacoch bola nainštalovaná výstava klasických a študijných prác žiakov pod názvom „Jesenná žatva“. V marci bola otvorená výstava zameraná na obdobie baroka s celoškolským pôsobením.
Žiaci boli oboznámení s historickým , výtvarno architektonickým a hudobným umením tohto posledného celoeurópskeho slohu. Parafrázami výtvarných diel, vlastnou interpretáciou kostýmovej tvorby
baroka boli vytvorené kostýmy pre účinkujúcich na vystúpení.
Koncom školského roka sa uskutočnila výstava prác absolventov výtvarného odboru ZUŠ. Žiaci VO boli
v septembri 2012 na pracovnej exkurzii na ART farme v Drienovci.
Koncom školského roka žiaci vyšších ročníkov navštívili galériu J. Jakobyho v Košiciach, kde si prezreli
nainštalované výstavy v rámci projektu Košice EHMK.
Žiak Bence Levente Demko bol prijatý na odborné výtvarné štúdium na ŠÚV v Košiciach
Správu spracovala vedúca VO Viera Nagyová.

Vyhodnocovacia správa o činnosti hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Moldave nad
Bodvou v šk. r. 2012/2013.
Na ZUŠ sa vyučuje hra na klavír, violončele, husliach, kontrabase, basovej gitare, trubke, gitare, saxofone, na priečnej a zobcovej flaute, bicích nástrojoch, syntetizátore, cimbale a speve. Dna 25.
oktobra sa uskutočnil prvý verejný koncert - mesiac úcty k starším. 14. novembra sa uskutočnili v
meste dni slovenskej kultúry, na ktorý sme dodali program. V dnoch 15. a 16. novembra sa uskutočnila celoštátna sútaž v hre na violončele pod názvom ,,Violončelová jeseň, ktorú vyhlásila ZUŠ v Modre.
Žiak Alex Halász v druhej kategórii získal zlaté pásmo, a bol menovaný za laureáta súťaže. Pripravovala Bc. Tóthova. Dňa 22. novembra miestny odbor MS v Košiciach pripravil 17. ročník Matičnej hudobnej jesene v speve a v hre na dychových nástrojov. V prvej kategórii sa Ester Szedlák a Csenge Dobos
umiestnili v zlatom pásme, a Lea Debnárová v bronzovom pásme, všetky tri pripravovala uč. Rostášová, a v prvej kategórii v hre na dychových nástrojov obsadila Zuzana Lovaszová strieborné a Miroslava
Lovaszová bronzové pásmo. Pripravoval uč. Hric. Začiatkom decembra sa uskutočnili triedne koncerty. Dňa 11. decembra v doobedňajších hodinách pre MŠ , ZŠ v MsKs sme usporiadali vianočné koncerty. V ten istý deň v podvečerných hodinách sa uskutočnil vianočný koncert s názvom „Cesta z neba“, pre širokú verejnosť. 12. decembra sme dodali kultúrny program k výročiu založenia Domu dôchodcov v Moldave nad Bodvou. 30. novembra a druhého decembra sa v Bratislave uskutočnila celo5

štátna súťažná prehliadka v hre na cimbale, na ktorej Alica Takáčová z triedy Mgr. Vargovej získala
zlaté pásmo. Dňa 14. decembra v podnikateľskom inkubátore v Moldave nad Bodvou uskutočnil Adventný koncert. Zazneli koledy v podaní komorného speváckeho súboru a nasledoval koncert Art orchestra. 17. decembra sme dodali program pre dôchodcov v Drienovských kúpeľoch. 21. decembra v
sa rímskokatolíckom kostole uskutočnil vianočný koncert pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.
Dňa 21. januára sa uskutočnili dni maďarskej kultúry v Msks, na ktorý sme dodali program. Zároveň sa
v tomto mesiaci uskutočnili ďalšie triedne koncerty. 14. februára sme dodali program pre dôchodcov
v Drienovských kúpeľoch. Koncertná sála ZUŠ v stredu 6. marca sa už tradične stala dejiskom ročníkovej súťaže žiakov tretieho a štvrtého ročníka klavírneho oddelenia. Dňa 21. marca sa žiaci ZUŠ zúčastnili nadregionálnej súťaže v sólovej hre na klavíri v Rožňave. Sebastián Stupák a Diana Szafková sa vo
svojej kategórii umiestnili v striebornom pásme a Laura Valigová v bronzovom pásme. Pripravovala
uč. Liptáková. Hudobná skupina mladých hudobníkov sa dňa 25. marca zúčastnila krajského výberového kola súťažnej prehliadky Mihálya Tompu. Mladí hudobníci sa pripravovali pod odborným vedením uč. Viszlaiho. V kategórii zhudobnené básne sa žiak Zoltán Szöke predstavil svojimi zhudobnenými básňami a získal zlaté postupové pásmo. Dňa 27. marca sa rozoznela sála Msks tónmi barokovej
hudby s názvom ,,Barok trochu inak". Celý koncert vizuálne podporili fotografie umeleckých diel, architektonických skvostov a hudobných skladateľov, ktoré boli premietané priamo na plátno, vytvorené uč. Nagyovou. V doobedňajších hodinách sa uskutočnili pre ZŠ a vo večerných hodinách pre širokú
verejnosť. Dňa 10. apríla sa v Košiciach konala súťažná prehliadka v 4 ručnej hre na klavíri, na ktorom
žiačka Erika Tóthová a Eszter Szalontay z triedy uč. Liptákovej získali bronzové pásmo. Dňa 25 apríla
sa v Starej Ľubovni uskutočnil 4. ročník celoslovenskej prehliadky v hre na saxofóne. Našu školu
úspešne reprezentoval Oldrich Menšík z triedy uč. Hrica, ktorý získal bronzové pásmo. 25. a 27. apríla
sa uskutočnilo celoštátne kolo Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote. Kapela Zekeres sa umiestnila v
striebornom pásme a získali mimoriadnu cenu za najlepšiu inštrumentáciu skladby, pod vedením uč.
Viszlaiho. 1. a 2. mája sa uskutočnila celoslovenská sláčiková súťaž v Dolnom Kubíne, kde žiak Alex
Halász získal vo svojej kategórii zlaté pásmo, a Attila Bodnár strieborné. Obidvoch pripravovala Bc.
Tóthová. 9. mája sa uskutočnil v koncertnej sále májový koncert. 31. mája sa konal absolventský koncert, spojený s výstavou výtvarných prác žiakov. 3 júna v Cvrčku boli ocenení najlepší žiaci zo všetkých
škol v meste. Zároveň v ten deň podvečer sa uskutočnil verejný koncert. Dňa 7. júna sa uskutočnila
prehliadka netradičných zoskupení. 10., 11., a 12. júna prebehol zápis talentovaných detí, a v rámci
zápisu boli aj dni otvorených dverí pre rodičov, doobedu odzneli výchovné koncerty pre MŠ, a ZŠ,
v MsKs v Moldave nad Bodvou. V tomto mesiaci sa konali výročné prehrávky zo všetkých nástrojov
vyučovaných v škole. 17. júna sa uskutočnil koncert pre dôchodcov v Drienovských kúpeľoch. V rámci
Moldavských dní vystúpili tri telesá, Art Orchestra, kapela Zekereš a súbor mladých bubeníkov pod
vedením Mgr. Imricha Nagy. Vynikajúca je spolupráca s MsKs, ako aj zo všetkými školami a škôlkami v
meste. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom našej školy, ale musíme vyzdvihnúť jednotlivo tých,
ktorí dosiahli v tomto školskom roku výborné výsadky v súťažiach , Bc. Tothová, Mgr. Vargová, uč.
Rostášová, Mgr. Hric, uč. Liptáková. Poďakovanie patrí aj korepetítorom uč. Kaputovej a uč. Kadukovi.

Správu spracovala vedúca HO Helena Rostášová.
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Záver
Na záver sa už tradične budem opakovať. Rekonštrukcia budovy je síce potrebná, ale neovplyvňuje kvalitu vyučovacieho procesu. Bežná údržba nevyhnutná k plynulému chodu školy je realizovaná pravidelne. Prehnité nosné trámy spomínané v predošlej správe sú už vymenené a v súčasnosti
bola zrealizovaná výmena strešných krytín, ktoré boli poškodené silným vetrom a holubmi. Je už
chronický známe, že mesto ma finančné problémy a tie sa automaticky odzrkadľujú na rozpočte ZUŠ.
Vyplakávať v takejto situácii však nemá žiadny význam a hlavne to situáciu vôbec nezlepší. Podstatní
v tomto systéme však majú zostať žiaci. Výsledky z celoslovenských súťaží a prehliadok spomínané
v úvode správy hovoria samé za seba. Keď je kvalita žiaka podporená dobrým pedagogickým vedením
nemôžu byť prekážkou ani už vyššie spomínané problémy.
Aj v budúcnosti budeme neustále pracovať na pestrosti a kvalite vyučovacieho procesu.
Údaje vypracoval : Miroslav Smrek
Kontakt : 055/4602150
Miroslav Smrek
riaditeľ školy
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