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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE 
 

1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

Súkromná základná umelecká škola v Hliníku nad Hronom bola zaradená do 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. 9. 2004, na 
základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 31.12. 2003 
pod č. j.:  11707/2003-96. 
 
Úplný názov školy:   Súkromná základná umelecká škola 
Druh školy:     základná umelecká škola 
Mobil:       
E-mail:    szus.hlinik@gmail.com 
web. stránka:    www.szushlinik.sk 
Adresa školy:     Hliník nad Hronom, Ul. Kamenárska č. 209 
Kraj:    Banskobystrický 
IČO:    37953141 
Vyučovací jazyk:     slovenský jazyk 
 
Garant školy:            prof. Peter MIKULÁŠ 
Právna forma:         nezisková organizácia so samostatnou právnou 

subjektivitou  
Dátum zriadenia:     s účinnosťou od 1. septembra 2004 na dobu  
    neurčitú  
 
Zriaďovateľka:      PhDr. Tatiana Ladiverová 
Typ zriaďovateľa:    S - súkromný zriaďovateľ 
Adresa zriaďovateľa:   Ul. Š. Moysesa 440/52, 965 01 Žiar nad Hronom  
 

Súkromná základná umelecká škola  vznikla z podnetu občanov Hliníka nad 
Hronom, ktorí chceli niekoľko rokov predtým mať zriadenú umeleckú školu v obci. Na 
základe prieskumu obyvateľov obce s požiadavkou zriadiť tento typ školy, bol 
vypracovaný projekt zriaďovateľkou školy PhDr. Tatianou Ladiverovou.  

Dňa 1. 9. 2004 vznikla nová škola - prvá súkromná základná umelecká škola 
v žiarsko - štiavnicko - žarnovickom regióne. Súkromná základná umelecká škola  
bola rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky aj zaradená  do  siete  
škôl  a školských zariadení.  

Garantom školy sa stal Prof. Peter Mikuláš, bývalý rodák z obce Hliník nad 
Hronom, svetoznámy slovenský operný spevák, stály člen opernej scény 
Slovenského národného divadla v Bratislave a profesor na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave.  

Poslaním školy je vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj nadania 
a talentu žiakov, pre formovanie ich mravných a hodnotových postojov v súlade 
s národnou a európskou tradíciou. 

Víziou školy je byť školou ako miestom sebarealizácie žiakov 
a zamestnancov školy,  miestom rozvoja vlastných schopností a získavania ďalších 
nových vedomostí. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, rôznych partnerov 

http://www.szushlinik.sk/
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a širokú verejnosť s ponukou rozmanitej vzdelávacej a kultúrno-spoločenskej 
činnosti.  

Hodnotami školy sú: rovnosť šancí pre všetkých, trpezlivosť a tolerancia, 
tvorivá pracovná atmosféra, vzájomná spolupráca, orientácia na inovácie, 
sebapoznávanie, empatia a úcta k sebe a ostatným, radosť z úspechu, úspešný žiak 
= spokojný rodič. 
 

1.2. VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY 
 
Riaditeľka školy:   PhDr. Tatiana Ladiverová 
Zástupca riaditeľky školy: Mgr. Peter Repiský 
 

1.3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 
Predsedníčka RŠ: Mgr. Jakušová Zuzana 
Členovia: Mgr. Boboková Zuzana, Ing. Krátky Bohumír, Mikulášová Sláva,                                      
Mgr. Polakovičová Eva, Mgr. Sliacky Matúš, Ing. Straková Mária, Mgr. Šlosiariková 
Jana, Zajková Mária 
 
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorá vyjadruje a presadzuje 
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, 
posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 
 
Rada školy zasadala v školskom roku 2020/2021 trikrát, 27.8.2020, 19.11.2020 
a 1.6.2021. 
Riešila nasledovné záležitosti: 
- voľba nových členov RŠ 
- voľba predsedu RŠ 
- výpoveď nájomnej zmluvy na budovu sídla SZUŠ v Hliníku nad Hronom zo strany 

Obce Hliník nad Hronom 
- petícia za udržanie sídla SZUŠ v Hliníku nad Hronom a jej elektronická verzia 
- anketa o architektonickej štúdii na dobudovanie sídla SZUŠ v Hliníku nad Hronom 
- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na SZUŠ 

v školskom roku 2019/2020 
- informácia o priebehu dištančného a prezenčného vzdelávania 
- aktuálne informácie o situácii so sídlom SZUŠ v budove na Kamenárskej 209 
 
Jednotliví členovia sa zúčastňovali rokovaní s poslancami OcZ v Hliníku nad 
Hronom, so starostom obce a tiež na verejných zasadnutiach OcZ. 
 

1.4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY 
 
Pedagogická rada 
Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2020/2021 šesťkrát.  
Základnými témami rokovania boli: 

• Oboznámenie sa a schválenie základných pedagogických dokumentov 
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• Plán práce na školský rok 2020/2021 a jeho plnenie 

• Rozdelenie pracovných úloh 

• Príprava a organizácia on-line koncertov 

• Informácie z oblasti školstva a legislatívy 

• Hodnotenie žiakov 

• Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu  
 
Umelecká rada 
Predsedníčka UR:    PhDr. Tatiana Ladiverová 
Umelecká rada školy: všetci učitelia odborov: hudobný, výtvarný,              

literárno - dramatický a tanečný 
 
Umelecká rada zasadala v školskom roku 2020/2021 šesťkrát. 
Základnými témami rokovania boli: 

• Interné koncerty – pravidlá a organizácia 

• Aktuálne témy výchovno-vzdelávacieho procesu 

• Prezentácia žiakov 

• Úroveň a pripravenosť absolventov školy 

• Príprava na súťaže a prehliadky 

• Príprava on-line koncertov a ich zverejnenie na youtube.com  

Zamestnaneckým dôverníkom je: Mgr. Zuzana Jakušová, ktorá má za úlohu zastávať 
záujmy zamestnancov v zmysle zákona voči zamestnávateľovi.  

Data protection officer - Mgr. Peter Repiský, ktorý dohliada na ochranu osobných 
údajov. 

 

2. ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY 
 

2.1. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV, ODBOROCH A ABSOLVENTOCH SZUŠ 
 
Celkový počet žiakov:   283 
Hudobný odbor:           156   
Výtvarný odbor:                66   
Tanečný odbor:           27  
Literárno-dramatický odbor:    34  
 
Absolventi: 4.roč. 1. časti  
Hudobný odbor:           4        
Výtvarný odbor:              1       
Literárno-dramatický odbor:       4   
 
Absolventi: 4.roč. 2. časti  
Hudobný odbor:           0       
Výtvarný odbor:           0         



 Súkromná základná umelecká škola, Kamenárska 209, Hliník nad Hronom 

 

6 

 

  
 

2.2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie pre SZUŠ 
 
I. polrok spolu    
Prospeli s vyznamenaním  262 
Prospeli          0 
PŠ                                         21                   
 
II. polrok spolu   
Prospeli s vyznamenaním    262 
Prospeli            0 
PŠ                                           21                                
 
V Súkromnej základnej umeleckej škole prevažuje vlastný záujem žiakov umelecky 
sa vzdelávať. Vo výchovno – vzdelávacom procese vychádzame z individuálnych 
potrieb žiakov a ich daností. Žiakov často hodnotíme slovne. Výsledky svojej práce 
majú možnosť prezentovať na verejnosti viackrát ročne prostredníctvom triednych 
prehrávok, interných a verejných koncertov.  
 
Súkromná základná umelecká škola postupuje pri hodnotení a klasifikácii žiakov 
podľa Vyhlášky MŠ SR zo 6. augusta 2008 č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej 
škole.        
 
 

2.3. SPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V ČASE PANDÉMIE 
 

 

Zhodnotenie DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA SZUŠ  
Na základe vyhlásenia krízového štábu Obecného úradu v Hliníku nad Hronom 

a následne Hlavného hygienika SR sa škola ku dňu 13. 3. 2020 uzatvorila z dôvodu 

vyhlásenia stavu pandémie. 

Dňa 13. 3. 2020 zaslalo vedenie školy mailom Príkaz riaditeľky školy č.1/2020: 

Práca na doma pre pedagogických zamestnancov v čase karanténneho opatrenia – 

Home office. 

Od piatku 13. 3. 2020 sa zmenilo miesto vyučovania a jeho spôsob. Učitelia 

vyučovali z domáceho prostredia. V prvom týždni pandémie kontaktovali rodičov 

a žiakov prostredníctvom telefónov a mailov a upravili žiakom rozvrhy. Učitelia navrhli 

žiakom dostupnú formu vyučovania. 

Vedenie školy zabezpečilo pre učiteľov, ktorí o to požiadali, notebooky a 

zakúpilo stojany na mobilné telefóny pre natočenie videí pre žiakov. Zástupca školy 

nainštaloval do školských notebookov aplikáciu Zoom.us a pomocou videonávodu a 

osobným individuálnym stretnutím vysvetlil používanie aplikácie učiteľom. Následne 

si aplikáciu vyskúšal s pedagogickými zamestnancami on-line. 
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Od druhého týždňa práce z domu začali intenzívne učitelia využívať dostupné 

aplikácie: Zoom.us, Messenger, WhatsApp, Viber a podobne. 

Na začiatku každého týždňa vedenie školy posielalo inštrukcie a pokyny učiteľom. 

Učitelia informovali krátkou správou o prebiehajúcom vyučovaní vedenie školy na 

konci každého týždňa. 

V období pandémie sa SZUŠ plne riadila platnými aktuálnymi nariadeniami 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  - 

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 a nariadeniami Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva.  

 

Spôsoby  vyučovania: 

• Komunikácia mailom, vypracovanie pracovných listov a zadávanie domácich 

úloh, následne kontrola vypracovania a zaslanie spätnej väzby žiakovi. 

• Príprava videonahrávky učiteľom s vysvetlením nového učiva a zaslanie 

žiakovi mailom. 

• On-line vyučovanie cez aplikácie na základe pevne stanoveného rozvrhu 

alebo po dohode s rodičmi a žiakmi. 

• Kombinácia on-line vyučovania, videonahrávok a zasielania domácej prípravy 

pre žiakov. 

• Spätná väzba od žiaka – vypracovanie domácich úloh, zaslanie 

videonahrávok učiteľovi. 

• Vyhlásenie dvoch výtvarných súťaží celoslovenského charakteru v čase 

pandémie. 

Učitelia sa plne prispôsobili individuálnym podmienkam žiakov na domácu prípravu. 

Hodnotenie žiakov: 
Hodnotenie žiakov prebiehalo v súlade s Rozhodnutím o hodnotení, organizácii 

záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021. Učitelia priebežne využívali slovné 

hodnotenie, motivačné prvky s rešpektovaním individuálnych podmienok žiakov na 

domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.  

Na základe tohto dokumentu ministra školstva vedenie školy vypracovalo Vnútornú 

smernicu o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacích pohovoroch  

žiakov do SZUŠ v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021. Klasifikácia 

všetkých žiakov, absolventov prvého a druhého stupňa základného štúdia sa plne 

riadila pokynmi vnútornej smernice. 

 

Pozitíva práce z domu: 

• Nadobudnuté zručnosti práce s počítačom. 

• Nadobudnuté zručnosti práce s aplikáciami.  

• Kontakt so žiakom prostredníctvom aplikácií. 
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Negatíva práce z domu: 

• Chýba priamy kontakt so žiakom pri osvojovaní si nového učiva. 

• Nedostupnosť alebo zhoršená kvalita internetu pri používaní aplikácií. 

• Náročnosť práce pri príprave na vyučovanie a následne po vyučovaní príprava 

videonahrávok alebo pracovných listov. 

• Neochota niektorých rodičov o on-line vyučovanie svojich detí.  

Pedagogickí zamestnanci SZUŠ Hliník nad Hronom zvládli prácu z domu bravúrne, 
za čo im patrí veľké poďakovanie. 
 

3. PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY 
 

3.1.  PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI K 15.09.2020 
Hudobný odbor                12 
Výtvarný odbor        1 
Tanečný odbor        1 
Literárno-dramatický odbor:   2 
 
Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu PZ: 
Vyučovací proces v SZUŠ prebiehal pod vedením 11 kvalifikovaných pedagogických 
zamestnancov. Dvaja zamestnanci študujú popri zamestnaní. 
Mgr. Sliacky Matúš: 
1. Súkromné konzervatórium Heleny Madariovej v druhom ročníku v hre na nástroj 
organ v triede Mgr. art. Mareka Štrbáka, PhD., ArtD. 
2. Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, v odbore: Hudobné umenie, 
hra na organe, v triede Mgr. art. Mareka Štrbáka, PhD., ArtD. (v prvom ročníku) 
PaedDr. Antónia Ťahún - Mendelová: 
2.ročník hudobný odbor - klavír na Súkromnom konzervatoriu Dezidera Kardoša v 
Topoľčanoch 
 
Vzdelávanie učiteľov v školskom roku 2020/2021: Workshopy hudobnej školy 
Yamaha zamerané na hru na keyboarde, 3 zamestnanci: pp. Sliacky, Hric a Repiský. 
 

3.2. NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI K 15.09.2020 
Nepedagogickí zamestnanci: 4 
 
 

4. AKTIVITY ŠKOLY 
 

4.1. Údaje o aktivitách 

Mesiac Aktivita Miesto Počet 

žiakov 

Počet  

učitelov 

September 

2020 

Vyhodnotenie výtvarnej 

súťaže „Rúško nie je hanba 

– rúško ti pristane“ 

internet  2 

Október  Obec Hliník očami detí –  8 1 
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2020 maľba na plátno 

 Talentovaná Žiarčanka 

vystavuje – on-line výstava 

výtvarných prác Frederiky 

Dirnbachovej 

 1 1 

 Workshop Divadlo poézie – 

trieda LDO 

Bystrá 2 1 

 Príprava scenára na 

adventný koncert trieda 

LDO 

 2 1 

November 

2020 

Príprava postupových prác 

žiakov výtvarného odboru 

Elokované pracovisko 

Žiar nad Hronom 

8 1 

 Účasť na workshope POS 

Žiar – Akvarel ako 

zmyslový vnem 

POS Žiar  1 1 

 Ornament 2021 – 

omaľovánka 

POS Žiar 5 1 

 Seminár Recitácia, pre 

LDO 

POS Žiar  1 

December 

2020 

Príprava a tvorba 

výtvarných prác na on-line 

koncerty Vianočný 

a Novoročný koncert 

Všetky pracoviská 14 1 

 Výstava prác žiakov 

výtvarného odboru on-line 

na Vianočnom koncerte 

 14 1 

27.12.2020 On-line „Vianočný 

koncert SZUŠ“ 

https://www.youtube.c

om/watch?v=PQwIaZO

0RHI  

  

Január  

2021 

Postupové skúšky žiakov 

výtvarného odboru 

Elokované pracovisko 

Žiar nad Hronom 

8 5 

 Výstava prác žiakov na 

Novoročnom koncerte 

 21 1 

14.01.2021 On-line „Novoročný 

koncert SZUŠ“ 

https://www.youtube.c

om/watch?v=EnzoTJx1

mEE  

  

Február – máj 

2021 

Príprava žiakov na 

absolventské skúšky 

Elokované pracovisko 

Žiar nad Hronom 

2 1 

 Výtvarná súťaž „Vesmír 

očami detí“ 

 7 1 

Marec 

2021 

Literárna súťaž „Rozlet“, 

LDO 

 1 1 

 On-line gitarová súťaž „La 

Guitaromanie“, žiaci hry na 

gitare 

Martin 2 1 

Apríl  

2021 

Výsledky talentových 

skúšok – Škola umeleckého 

 2 1 

https://www.youtube.com/watch?v=PQwIaZO0RHI
https://www.youtube.com/watch?v=PQwIaZO0RHI
https://www.youtube.com/watch?v=PQwIaZO0RHI
https://www.youtube.com/watch?v=EnzoTJx1mEE
https://www.youtube.com/watch?v=EnzoTJx1mEE
https://www.youtube.com/watch?v=EnzoTJx1mEE
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priemyslu Trenčín 

Marec – máj 

2021 

Návrh plagátov k on-line 

koncertom: Ku dňu matiek, 

Koncert pre obec Hliník, 

Záverečný koncert žiakov 

Všetky pracoviská  1 

Apríl 2021 Vyhodnotenie okresného 

kola výtvarnej súťaže 

„VOD“ 

Všetky pracoviská  1 

 Vyhodnotenie výtvarnej 

súťaže Hurbanovo 

 1 1 

Máj  

2021 

Zverejnenie 70 prác žiakov 

výtvarného odboru v rámci 

on-line koncertu „Ku dňu 

matiek“ 

Všetky pracoviská  1 

7.05.2021 On-line „Koncert ku dňu 

matiek“ 

https://www.youtube.c

om/watch?v=9rAdDqrg

2_I  

  

 Zverejnenie 50 prác žiakov 

výtvarného odboru v rámci 

on-line koncertu „Koncert 

pre obec Hliník“ 

Všetky pracoviská  1 

24.05.2021 On-line koncert 

„Ďakujeme za podporu“ 

venovaný obyvateľom 

obce Hliník nad Hronom 

https://www.youtube.c

om/watch?v=RzFdMyz

LjWw  

  

Jún 

2021 

Zverejnenie prác 

absolventov VO v rámci 

on-line koncertu 

„Záverečný koncert“ 

Všetky pracoviská 11 1 

4.06.2021 On-line prezentácia „Čo 

ponúka SZUŠ“ 

https://www.youtube.c

om/watch?v=IYh7N2f

ZlJk  

  

28.06.2021 On-line „Záverečný 

koncert žiakov SZUŠ“ 

https://www.youtube.c

om/watch?v=SEEngSO

Q-Hk  

  

 Vyhodnotenie absolventov 

prvej a druhej časti 

základného štúdia  

Všetky pracoviská  5 

Júl  

2021 

Zechenterova Kremnica, 

prednes prózy, LDO 

Kremnica 1 1 

 
 

4.2. Projekty školy, údaje o zapojení, resp. tvorbe 
 
V školskom roku 2020/2021 sme vypracovali dva projekty pre BBSK, kde sme sa 
uchádzali o dotáciu:  

https://www.youtube.com/watch?v=9rAdDqrg2_I
https://www.youtube.com/watch?v=9rAdDqrg2_I
https://www.youtube.com/watch?v=9rAdDqrg2_I
https://www.youtube.com/watch?v=RzFdMyzLjWw
https://www.youtube.com/watch?v=RzFdMyzLjWw
https://www.youtube.com/watch?v=RzFdMyzLjWw
https://www.youtube.com/watch?v=IYh7N2fZlJk
https://www.youtube.com/watch?v=IYh7N2fZlJk
https://www.youtube.com/watch?v=IYh7N2fZlJk
https://www.youtube.com/watch?v=SEEngSOQ-Hk
https://www.youtube.com/watch?v=SEEngSOQ-Hk
https://www.youtube.com/watch?v=SEEngSOQ-Hk
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1. Sústredenie speváckych zborov z Hliníka nad Hronom, Žiaru nad Hronom a 
Janovej Lehoty 

2. Nesúťažná prehliadka mladých keyboardistov 
Projekty sa budú po úprave a doplnení pripravené uchádzať o granty aj 
v nasledujúcom školskom roku. 
Pripravené sú ďalšie projekty, ktoré potrebujeme dopracovať: 
1. Projekt výtvarného odboru „Kreatívne ruky“ 
2. Hudobný projekt „Muzikusove tajomstvá“ 
 
 
 
 

5. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU 
INŠPEKCIOU 

 
V školskom roku 2020/2021 sa na SZUŠ Hliník nad Hronom neuskutočnila Štátna 
školská inšpekcia. 
 

6. VÝSLEDKY FINANČNEJ A EKONOMICKEJ KONTROLY VYKONANÉ 
KONTROLÓRKOU OBCE 

 
Komentár: 
Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly za rok 2020 sú uvedené ako Príloha č. 1.  
Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly za rok 2021 budú uvedené ako Príloha č. 
2. po vykonaní auditu. 
 

7. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO - TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 
 
Škola má zriadené štyri učebne pre individuálne vyučovanie, jednu triedu pre 
skupinové vyučovanie. Budova priestorovo nestačí počtu žiakov, ktorí túto školu 
navštevujú. Učebňa na skupinové vyučovanie je zabezpečená technikou na 
premietanie filmov, DVD, na počúvanie hudby a interaktívnou tabuľou, ktorú sme 
získali vďaka zapojeniu sa učiteľov do kontinuálneho vzdelávania. 
Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné 
varianty. V každej triede sa nachádzajú tabule a skrinky, v ktorých si každý učiteľ 
vytvára archív notového materiálu pre daný hudobný nástroj.   
Na registráciu žiakov využívame aplikáciu E - škola, čo umožňuje napríklad okamžitý 
prístup k údajom, tlač vysvedčení a pedagogickej dokumentácie.  
Publikácie, noty, odborné časopisy, noviny a knihy z oblasti pedagogiky 
a manažmentu základného umeleckého školstva sa nachádzajú v knižnici. Materiál 
pre knižnicu sa dopĺňal aj v tomto školskom roku. 
Každá trieda je vybavená pomôckami a hudobnými nástrojmi, ktoré sa  pravidelne 
obnovujú a dopĺňajú podľa potreby a podľa finančných možností školy.  
Škola kladie dôraz na upravené a estetické prostredie tried, chodieb a školského 
dvora, aby sa v nej žiaci i pedagógovia cítili čo najpríjemnejšie. Na chodbách sa 
nachádzajú nástenky s aktuálnymi informáciami o aktivitách školy. Škola sa snaží 
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budovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi, žiakmi a pedagógmi a medzi pedagógmi 
navzájom.  
V školskom roku 2020/2021 naši učitelia vyučovali aj na elokovaných pracoviskách v 
Žiari nad Hronom a v Janovej Lehote.  
 

8. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI 

 
Keďže dotácie od obce Hliník nad Hronom sú každoročne znížené o 12%, škola má 
problémy vykryť mesačné náklady na mzdy a prevádzku školy. Peniaze 
z rodičovských príspevkov boli opätovne použité na mzdy a základnú prevádzku 
školy. Dotácie školy okrem úhrady platov a faktúr na zabezpečenie základnej 
prevádzky školy, by mali slúžiť aj na nákup učebných pomôcok, úhradu cestovného 
na súťaže, elokované pracoviská, na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania 
učiteľov a podobne, čo si škola posledné roky nemôže dovoliť.   
 
 

9. CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA 
ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE ICH PLNENIA 

 
Súkromná základná umelecká škola v Hliníku na Hronom poskytuje odborné 
umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium 
v učebných a študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na 
konzervatóriách, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým 
a umelecko-pedagogickým zameraním. 
Súkromná základná umelecká škola v Hliníku na Hronom vyučuje podľa učebných 
plánov a vzdelávacích štandardov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky. V kognitívnom rozvoji osobnosti sa kladie dôraz na tvorivosť, výstavbu 
hodnotového systému osobnosti  žiaka  a výchovu k zdravému životnému štýlu. 
 
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia: 

• Zriadenie nového elokovaného pracoviska na Základnej škole Dr.Janského 
v Žiari nad Hronom od 1. 9. 2020, 

• podporovať prácu s talentovanými žiakmi so zámerom čo najviac rozvinúť ich 
tvorivý potenciál, 

• dbať na zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov používaním takých foriem a 
metód práce, ktoré budú viesť k udržaniu trvalých poznatkov, 

• hľadať efektívne cesty ku spolupráci s rodičmi žiakov z menej podnetného 
prostredia, 

• skvalitniť prácu učiteľov materiálnym vybavením, 

• podporovať odborné umelecké vzdelávanie učiteľov vo svojom odbore,  

• podľa ponúk zapájať žiakov do súťaží, koncertov a vystúpení, 

• pripraviť výchovné koncerty pre žiakov okolitých základných a materských 
škôl, 

• prispievať vystúpeniami našich žiakov do kultúrnych aktivít obce, 
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• dodržiavať zásady slušného správania medzi spolužiakmi a budovať vzťahy 
založené na vzájomnej úcte medzi učiteľom a žiakom, 

• zamerať sa na šetrné zaobchádzanie so školským zariadením a majetkom. 
Šetriť učebnice a školské pomôcky, neplytvať energiami. 

• Pripravovať podmienky, učiteľov a žiakov na dištančné vzdelávanie 
prostredníctvom dostupných aplikácií.   

 
 

10. OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI, 
V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
VRÁTANE NÁVRHOV A OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE 

 

Silné stránky Slabé stránky 

• Škola je plne organizovaná, sú 
zriadené všetky 4 odbory: hudobný, 
výtvarný, tanečný a literárno-
dramatický; 

• Vytvorenie elokovaných pracovísk 
v Žiari nad Hronom,  vo Vyhniach a v 
Janovej Lehote 

• Kvalifikovaný pedagogický zbor; 

• Učitelia si zvyšujú kvalifikáciu 
prostredníctvom kontinuálneho 
vzdelávania; 

• Pokrok žiakov;  

• Trvanlivosť poznania;  

• Inovácie vo vyučovaní;  

• Zameranie pedagogickej činnosti – 
kľúčové kompetencie;  

• Spokojnosť rodičov;  

• Klíma na škole a kultúra školy;  

• Činnosť a aktivity pedagogickej a 
umeleckej rady;  

• Postavenie učiteľa, spolupráca 
učiteľov; 

• Atmosféra v triedach je priateľská, 
tvorivá, pokojná a produktívna; 

• Vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 
a učiteľmi sú navzájom priateľské; 

• Kvalita práce učiteľov je na veľmi 
dobrej úrovni; 

• Príprava Benefičného koncertu 
Svetielko nádeje;  

• Vysoká kvalita interných koncertov;  

• Veľmi dobrá medziodborová 
spolupráca pedagógov školy; 

• Škola nie je majiteľom budovy; 

• Rekonštrukčné práce sa vykonávajú 
len v malom rozsahu a to len z 
obmedzených zdrojov školy; 

• Nedostatok učební, čo znemožňuje 
prijať viac žiakov; 

• Nedostatok finančných prostriedkov 
na činnosť školy; 

• Nedostatok finančných prostriedkov 
na ohodnotenie zamestnancov vo 
forme odmien alebo osobných 
príplatkov; 
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• Funkčný Neinvestičný fond Petra 
Mikuláša, príjem 2% z daní; 

• Prostriedky z fondu určené na rozvoj 
školy a zakúpenie hudobných 
nástrojov pre žiakov; 

• Dobrá spolupráca s obcami v 
hlinickom mikroregióne; 

• Dobrá spolupráca s MŠ a ZŠ 
v mikroregióne a v Žiari nad Hronom;  

• Autobusová zastávka pre žiakov 
z okolitých obcí je v blízkosti školy. 

Príležitosti Riziká 

• Modernizácia školy; 

• Materiálno-technické vybavenie; 

• Zvýšenie finančných prostriedkov od 
obce; 

• Získanie finančných prostriedkov cez 
granty a výzvy; 

• Tvorba projektov a participácia na 
nich; 

• Limitované prideľovanie finančných 
prostriedkov v rámci normatívneho 
financovania pre súkromné základné 
umelecké školy; 

• Nízke finančné ohodnotenie 
zamestnancov v školstve; 

 

 
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie: 
 
Hudobný odbor: vedúci odboru Mgr. Peter Repiský 
Odbor poskytuje vyučovanie hry na klavír, organ, husle, akordeón, gitaru, keyboard, 
zobcovú flautu, spev, bicie, kapela, zbor, komorná hra – akordeónová, husľová 
a gitarová.   
Silnou stránkou hudobného odboru je vysoká kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov a v tomto školskom roku naďalej pokračovala medziodborová 
spolupráca hlavne pri príprave koncertov. 
 
Tanečný odbor: vedúca odboru Anna Tonhajzerová 
Výsledkom boli tanečné vystúpenia na interných koncertoch školy. Veľkou 
nevýhodou je, že v tanečnom odbore sa nám striedajú často pedagógovia, čo má za 
následok slabý záujem o tanečný odbor zo strany žiakov. 
 
Výtvarný odbor: vedúca odboru Mechtilda Mlinkovičová, Dis. art.  
Silnou stránkou je zapájanie sa žiakov do rôznych výtvarných súťaží a zviditeľnenie 
našej školy cez práce žiakov na regionálnej ale aj celoslovenskej úrovni. Dobrá 
spolupráca s materskou školou pokračovala aj v tomto školskom roku, čo ocenili 
mnohí rodičia. Počas celého školského roka pani učiteľka pripravuje výstavky 
výtvarných prác na koncertoch našej školy, ale aj mimo nej. Taktiež vytvárajú rôzne 
darčeky pre starých rodičov a mamičky. Veľkým prínosom je, že pani učiteľka 
navštevuje so žiakmi rôzne workshopy a tvorivé dielne, aj ich sama organizuje 
v spolupráci s lektorkou.  
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Literárno-dramatický odbor: vedúcu odboru je Mgr.  Ľubica Tonhajzerová  
Silnou stránkou je príprava žiakov na recitačné súťaže v prednese poézie a prózy, 
tvorba divadelných predstavení, príprava recitálov žiakov z vlastnej tvorby a vedenie 
žiakov k vlastnej tvorbe. Podieľanie sa na príprave scenára, moderovaní a príprave 
programoch pre občanov obce a mikroregiónu. So žiakmi pani učiteľka navštevuje 
odborné semináre a tvorivé dielne.  
 
Plánované aktivity školy v súvislosti s vyhlásením pandémie boli od marca 2020 
pozastavené – Benefičný koncert pre Svetielko nádeje, záverečné koncerty 
absolventov, interné a triedne koncerty sa v období marec- jún 2021 nekonali. 
 
SZUŠ pripravila pre svojich rodičov, podporovateľov školy a širokú verejnosť 
on-line koncerty, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom: 

1. Premiéra 27.12.2020 – On-line „Vianočný koncert SZUŠ“ 
2. Premiéra 14.01.2021 – On-line „Novoročný koncert SZUŠ“ 
3. Premiéra 07.05.2021 – On-line „Koncert ku dňu matiek“ 
4. Premiéra 24.05.2021 – On-line koncert „Ďakujeme za podporu“ venovaný 

obyvateľom obce Hliník nad Hronom 
5. Premiéra 04.06.2021 – On-line prezentácia Čo ponúka SZUŠ“ 
6. Premiéra 28.06.2021 – On-line „Záverečný koncert žiakov SZUŠ“ 

 
 

11. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY V SÚŤAŽIACH, PRI PRÍPRAVE NA 
VÝKON POVOLANIA A UPLATNENIA ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 
ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM 

 
Umiestnenia žiakov na súťažiach 
 
Literárno-dramatické súťaže: pedagogické vedenie: Mgr. Ľubica Tonhajzerová 

- Žiačia Očovanová Nataly: 2.miesto v druhom ročníku literárnej súťaže Rozlet 
 
Výtvarné súťaže: pedagogické vedenie: Mechtilda Mlinkovičová Dis. art. 

- „Rúško nie je hanba – rúško ti pristane“,  
1.kategória: 1.miesto Haring Marko, 2.miesto Júdová Viktória, 3.miesto Királyová 
Nela, cena poroty Macková Dorotea,  
2.kategória: 1.miesto Janeková Nelly, 2.miesto Magulová Veronika, 3.miesto 
Pallerová Monika, cena poroty Dirnbachová Frederika, cena za NAJ podobu Dvorský 
Peter 

- Vyhodnotenie okresného kola súťaže „VOD“ 
Čakloš Martin – ocenenie a postup do celoslovenského kola, Mikulová Margaréta 
Zuzana, Šovčíková Patrícia, Macková Dorotea a Júdová Viktória – postup do 
celoslovenského kola 

- Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže Hurbanovo – ocenená Júdová Viktória 
- Maľba na plátno „Hliník nad Hronom očami detí“ – 1.miesto Diornbachová 

Frederika, 3.miesto Macková Dorotea a Magulová Veronika 
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Výsledky talentových skúšok: 
Škola umeleckého priemyslu Trenčín, odbor digitálna maľba – prijatá žiačka Renčová 
Simona  
Súkromná škola umeleckého priemyslu, odbor propagačné výtvarníctvo – prijatá 
žiačka Dirnbachová Frederika 
 
Hudobný odbor:  
Pedagogické vedenie Mgr. Štroffeková Klára 

- 1.ročník gitarovej súťaže „La Guitaromanie 2021“ – 1.A kategória: Raková 
Gréta strieborné pásmo, 2.B kategória: Kavacký Richard strieborné pásmo. 

Pedagógovia hudobného odboru pripravovali žiakov na súťaže v hre na gitaru, 
akordeóne, klavíri, flaute a v speve, súťaže boli zrušené v dôsledku pandémie.  
 
 

12. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE 
Poznatky z hospitácií: 
Učitelia využívali v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (VVP) rôzne formy a 
metódy práce, ktoré aktivizovali žiakov k samostatnosti a tvorivosti. Rozširujúce 
poznatky z jednotlivých predmetov diferencovali podľa záujmu, zamerania a 
schopností žiakov. Uplatňovali zásadu overovania získaných poznatkov v praxi. 
Vyučujúci  sústredili svoju pozornosť na využívanie takých foriem a metód práce, 
ktoré vedú k efektívnemu využitiu času v jednotlivých častiach hodiny a smerujú 
k tvorivo - humanistickému  modelu  vo výchovno - vzdelávacom procese. 
Učitelia uplatňovali skupinovú formu práce, samostatnú prácu, zadávali problémové 
a individuálne úlohy podľa nadania a zamerania žiakov. Počas hodín hodnotili ústnou 
formou prácu žiakov, ich aktivity i ich zainteresovanosť nad riešením, povzbudzovali 
ich k lepším výkonom. Individuálne pristupovali k slabo prospievajúcim žiakom. 
Učitelia efektívne využívali čas potrebný na fixovanie a utvrdzovanie učiva.                     
V skupinovej práci a v práci vo dvojiciach využívali individuálne zadávanie  úloh 
podľa náročnosti. Učitelia identifikovali a s rešpektom pristupovali k individuálnym 
schopnostiam a zručnostiam žiakov. Snažili sa podchytiť talenty a rozvíjať ich 
rozumový potenciál a manuálne zručnosti. Žiakom z menej podnetného prostredia a 
žiakom slabo prospievajúcim zadávali primerane náročné  úlohy, a tým poskytovali aj 
im šancu na úspech. Učitelia výkon žiaka hodnotili známkami podľa klasifikačného 
poriadku.  
 
 

12.1. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
V ŠKOLE 

V školskom roku 2020/2021 bola prevádzka SZUŠ zabezpečená v súlade 
s ustanoveniami platných právnych predpisov. 
 

 

 

12.2. SPOLUPRÁCA ŠKOLY 
Súkromná základná umelecká škola v Hliníku na Hronom je jediná škola v žiarsko - 
štiavnicko - žarnovickom regióne, ktorá má podpísanú zmluvu s japonskou firmou 
YAMAHA, čo jej umožňuje vyučovať hudbu podľa ich špeciálnej metodiky. YAMAHA 
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- hudobná škola disponuje programami orientovanými na populárnu hudbu, kde sa 
zaujímavou formou vyučuje hra na keyboarde, gitare, flaute, elektrickej, basovej 
gitare a populárny spev. Hudobná škola YAMAHA sa orientuje na predškolské 
programy nazvané Robík, Prvé krôčiky k hudbe a Rytmické krôčiky, v ktorých sa  
hravou formou oboznamujú i najmenšie deti so základnými hudobnými zručnosťami.  

 

VÝCHODISKÁ A PODKLADY  
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 
školských zariadení. 

2. Vyhodnotenie úloh z Koncepcie školy na roky 2020/2021. 
3. Plán práce školy na školský rok 2020/2021. 
4. Vyhodnotenie plnenia plánu práce školy a umeleckej rady v školskom roku 

2020/2021. 
5. Vyhlásenie stavu pandémie a uzatvorenie základných umeleckých škôl od marca 

2020 a prechod na dištančné vyučovanie. 
 
 
V Hliníku nad Hronom, dňa 15. októbra 2021   
 
 
 
 
 

PhDr. Tatiana Ladiverová 
                riaditeľka SZUŠ 


