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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach za školský rok 2014/2015 
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z. 

 
§ 2. ods. 1 a 
Základné identifikačné údaje 
Názov školy Základná umelecká škola  
Adresa školy Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa 
Telefón +421 045 68 55 588 
Fax +421 045 68 55 588 
E-mail zusnovabana@gmail.com 
web www.zusnovabana.edupage.org 
Zriaďovateľ Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1 
Vedúci zamestnanci školy 
  Titl., meno, priezvisko  Telefón e-mail 
Riaditeľka Mgr. Marta Urdová  +421 045 68 55 588  zusnovabana@gmail.com 
ZRŠ Mgr. Ján Škvarka  +421 045 68 55 588  zusnovabana@gmail.com 
 
Rada školy do komunálnych volieb 
  Titl., meno, priezvisko  
predsedníčka Naďa Marková 
pedagogickí zamestnanci Mgr. Edita Hatalová  
ostatní zamestnanci Katarína Mičová  
zástupcovia rodičov Juraj Medveď  
  Mgr. Andrea Štullerová 
 Peter Kopernický 
poslanci MsZ Ing. Karol Tužinský  
  Mgr. Branislav Pirháč  
zástupkyňa zriaďovateľa Ing. Katarína Ditteová  
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Rada školy po komunálnych voľbách  
  Titl., meno, priezvisko  
predsedníčka Naďa Marková 
pedagogickí zamestnanci Mgr. Edita Hatalová  
ostatní zamestnanci Katarína Mičová  
zástupcovia rodičov Juraj Medveď  
  Mgr. Andrea Štullerová 
 Peter Kopernický 
poslanci MsZ Mgr. Branislav Bratko 
  Ing. Karol Tužinský  
zástupkyňa zriaďovateľa Ing. Katarína Ditteová  
Poradné orgány školy 
Pedagogická rada 
Pedagogická rada je poradným a iniciatívnym orgánom v pedagogicko-organizačných 
otázkach. 
Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. 
Umelecká rada 
Umelecká rada je poradným a iniciatívnym orgánom v otázkach umeleckého vzdelávania 
žiakov. Jej členmi sú vedúci umeleckých odborov, vedúci predmetových komisií a zástupca 
riaditeľa.  
Predmetové komisie 
Predmetová komisia rieši odborno-metodické problémy vyučovania v umeleckých odboroch 
a predmetoch. 
Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 
PK akordeón Mgr.art. Katarína Halajová   akordeón 
PK klavír Naďa Marková klavír 
PK spev Mgr. Edita Hatalová spev 
PK dychové nástroje a  
      bicie nástroje Jozef Kráľ dychové oddelenie 

PK strunové nástroje Bc. Jana Tencerová gitarové oddelenie 
sláčikové oddelenie 

PK výtvarný odbor Mgr. Ľubica Kormaňáková výtvarný odbor 
PK literárno-dramatický 
      odbor Nikoleta Tužinská literárno-dramatický 

odbor 
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§ 2. ods. 1 b 
Údaje o počte žiakov 
Počet žiakov školy: 395 
Počet tried:  29 
 

V školskom roku 2014/2015 navštevovali v ZUŠ v Novej Bani žiaci  HUDOBNÝ, 
VÝTVARNÝ a LITERÁRNO-DRAMATICKÝ odbor. 

 
 Individuálne vyuč. Skupinové vyuč. Spolu 
Stav k 15.09.2014  
podľa výkazu 
o ZUŠ 24-01  

261 137 398 
Stav k 15.09.2014  
podľa výkazu 
(škol) 40-01 

261 137 398 
Stav k 31.08.2015 
podľa výkazu 
o ZUŠ 24-01  

255 140 395 
Stav k 31.08.2015  
podľa výkazu 
(škol) 40-01 

255 140 395 
 
 
Stav k 15.09.2014 Prípr.štúdium I. stupeň II. stupeň ŠPD 
Hudobný odbor 29 228 11 0 
Výtvarný odbor 0 105 11 0 
Literárno-
dramatický odbor 0 14 0 0 
Stav k 31.08.2015 Prípr.štúdium       I. stupeň II. stupeň ŠPD 
Hudobný odbor 29 229 9 0 
Výtvarný odbor 0 104 11 0 
Literárno-
dramatický odbor 0 13 0 0 

 
 Absolventi v školskom roku 2014/2015 - záverečné skúšky: 
 
 prospeli s vyznam. Prospeli spolu 
Hudobný odbor 20 4 24 
Výtvarný odbor 12 0 12 

 
 
V školskom roku 2014/2015 štúdium v ZUŠ absolvovalo spolu 36 žiakov. 
 
V školskom roku 2014/2015 sa uskutočnili aj komisionálne postupové skúšky. V HO ju 
úspešne vykonalo 30 žiakov a vo VO jej prostredníctvom postúpili do vyššieho ročníka 3 
žiaci.  
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§ 2. ods. 1 d 
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach do ZUŠ 
Prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru sa konali  
v dňoch 4. a 5. júna 2015. Zúčastnilo sa ich 73 žiakov.  
 
 prijatí 

do PŠ 
prijatí do 
ročníka 

neprijatí odklad  
o 1 rok 

spolu 
Hudobný odbor 22 26 2 1 51 
Výtvarný odbor 0 21 0 0 21 
Lit.-dram. odbor 0 1 0 0 1 

 
Prospech žiakov 
 
 prospelo 

s vyznam. 
prospel neprospel neklasi-

fikovaní 
žiaci PŠ spolu 

Hudobný odbor 195 41 0 2 29 267 
Výtvarný odbor 112 3 0 0 0 115 
Lit.-dram. odbor 12 0 0 1 0 13 

 
Hudobný odbor  Žiaci prijatí do roku 2007 - I. stupeň (ročníky 1.- 7.) + II. stupeň (ročníky 1.- 4.) 
Žiaci prijatí po roku 2007 - I. stupeň sa skladá z 1.časti primárneho vzdelávania ISCED 1B  
  (ročníky 1. - 4.) a z  2.časti sekundárneho vzdelávania ISCED 2B (ročníky 1.- 5.) 
  II. stupeň (ročníky 1.- 4.) 
Prípravné štúdium HO - komisionálnu skúšku, na základe ktorej boli všetci prijatí do 
1.ročníka 1.časti primárneho vzdelávania, vykonalo 15 žiakov. 
 
Výtvarný odbor  Žiaci prijatí do roku 2007 – I. stupeň (ročníky 1.-8.) + II. stupeň (ročníky 1.- 4.) 
Žiaci prijatí po roku 2007 – I. stupeň sa skladá z 1.časti primárneho vzdelávania ISCED 1B 
(ročníky 1. - 4.) a z 2.časti sekundárneho vzdelávania ISCED 2B (ročníky 1.- 5.) 
II.stupeň (ročníky 1.-4.) 
 
Literárno-dramatický odbor Žiaci prijatí do roku 2007 - I. stupeň (ročníky 1.-8.) + II. stupeň (ročníky 1.- 4.) 
Žiaci prijatí po roku 2007 – I. stupeň sa skladá z 1.časti primárneho vzdelávania ISCED 1B  
(ročníky 1. - 4.) a z 2.časti sekundárneho vzdelávania ISCED 2B (ročníky 1.- 5.) 
II. stupeň (ročníky 1.- 4.) 
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Prehľad prospechu žiakov 
 

Odbor Triedny učiteľ Počet Prospeli s 
vyznamenaním Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Žiaci PŠ 

HO Edita Hatalová  9 7 1 0 1 0 
HO Lýdia Benčová 17 13 3 0 0 1 
HO Martina Beťková  16 14 1 0 0 1 
HO James Gulliver 7 5 1 0 0 0 
HO Katarína Halajová 14 8 5 0 0 1 
HO Edita Hatalová  

Prípravné štúdium 2-ročné 7 0 0 0 0 7 
HO Zuzana Holíková 4 3 1 0 0 0 
HO Karol Jonáš  17 13 4 0 0 0 
HO Samuel Kmotorka 3 2 1 0 0 0 
HO Ondrej Konečný  12 9 1 0 0 2 
VO Ľubica Kormaňáková  95 93 2 0 0 0 
HO Jozef Kráľ  11 9 1 0 0 1 
HO Adriana Kráľová  9 8 1 0 0 0 
HO Mária Lutišanová  18 13 2 0 0 3 
HO Naďa Marková  18 14 2 0 1 1 
HO Juraj Porubský  12 10 2 0 0 0 
HO 

Tatiana Považanová do 
31.10.2014 
Ivica Repiská od  3.11.2014 

6 1 4 0 0 1 
HO Ján Škvarka 13 11 0 0 0 2 
VO Slavomíra Šmondrková 20 19 1 0 0 0 
HO Jana Tencerová  12 10 2 0 0 0 
HO Eva Trubanová 16 10 3 0 0 3 
LDO Nikoleta Tužinská 13 12 0 0 1 0 
HO Filip Urda 4 3 1 0 0 0 
HO Marta Urdová 5 5 0 0 0 0 
HO Dagmar Valková  10 8 0 0 0 2 
HO Kristína Vozárová 17 12 1 0 0 4 
HO Stanislava Vozárová 5 3 2 0 0 0 
HO Peter Zalai  4 3 2 0 0  0 
HO Margaréta Žňavová 1 1 0 0 0 0 
  SPOLU 395 319 44 0 3 29 
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Dochádzka žiakov 
Triedny učiteľ Počet Vymešk. 

hod. 
Vymešk. na 

žiaka Ospravedlnené Ospr. na 
žiaka Neospravedlnené Neosp. na 

žiaka 
Edita Hatalová  9 20 2,22 20 2,22 0 0,00 
Lýdia Benčová 17 124 7,29 124 7,29 0 0,00 
Martina Beťková  16 33 2,06 33 2,06 0 0,00 
James Gulliver 7 40 5,71 40 5,71 0 0,00 
Katarína Halajová 14 75 5,36 75 5,36 0 0,00 
PŠ 2-ročné 7 0 0 0 0 0 0,00 
Zuzana Holíková 4 20 5 20 5 0 0,00 
Karol Jonáš  17 106 6,24 106 6,24 0 0,00 
Samuel Kmotorka 3 6 2 6 2 0 0,00 
Ondrej Konečný 12 62 5,17 62 5,17 0 0,00 
Ľubica 
Kormaňáková 95 693 7,29 693 7,29 0 0,00 
Jozef Kráľ 11 27 2,45 27 2,45 0 0,00 
Adriana Kráľová 9 12 1,33 12 1,33 0 0,00 
Mária Lutišanová  18 119 6,61 119 6,61 0 0,00 
Naďa Marková  18 27 1,5 27 1,5 0 0,00 
Juraj Porubský  12 77 6,42 77 6,42 0 0,00 
Ivica Repiská 6 49 8,17 49 8,17 0 0,00 
Ján Škvarka  13 41 3,15 41 3,15 0 0,00 
Slavomíra 
Šmondrková 20 97 4,85 97 4,85 0 0,00 
Jana Tencerová  12 50 4,17 50 4,17 0 0,00 
Eva Trubanová  16 60 3,75 60 3,75 0 0,00 
Nikoleta Tužinská 13 23 1,92 23 1,92 0 0,00 
Filip Urda 4 3 0,75 3 0,75 0 0,00 
Marta Urdová  5 13 2,6 13 2,6 0 0,00 
Dagmar Valková  10 16 1,6 16 1,6 0 0,00 
Kristína Vozárová 17 92 5,41 92 5,41 0 0,00 
Stanislava 
Vozárová 5 43 8,6 43 8,6 0 0,00 
Peter Zalai  4 32 5 32 8 0 0,00 
Margaréta 
Žňavová 1 0 0 0 0 0 0,00 
 
Vymeškané hodiny na žiaka podľa jednotlivých odborov: 
Hudobný odbor – 4,29 hod./žiak 
Výtvarný odbor – 6,86 hod./žiak 
Literárno-dramatický odbor – 1,92 hod./žiak  
 
 
 



7 
 

§ 2. ods. 1 f 
Odbory a učebné plány 
V Základnej umeleckej škole v Novej Bani sa vyučovací proces realizoval podľa učebných 
plánov pre ZUŠ schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky zo dňa 20.8.2009 
pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1.septembra 2009. 
 
ODBOR UČEBNÝ PLÁN č. 
Hudobný 
odbor 1a - Prípravné štúdium "A" - Prípravná hudobná výchova 
Hudobný 
odbor 1b - Prípravné štúdium "B" - Prípravná hudobná výchova 
Hudobný 
odbor 3 - Hra na klavíri - základné štúdium I.stupeň 
Hudobný 
odbor 4 - Hra na husliach, gitare, cimbale, akordeóne - základné štúdium I.stupeň 
Hudobný 
odbor 5 - Hra na sopránovú zobcovú flautu - základné štúdium I.stupeň 
Hudobný 
odbor 7 - Hra na bicích nástrojoch - základné štúdium I. stupeň 
Hudobný 
odbor 8 – Hlasová výchova, spev - základné štúdium I.stupeň 
Hudobný 
odbor 9 – Zborový spev - základné štúdium I.stupeň 
Hudobný 
odbor 

10 - Hra na priečnej flaute, klarinete, saxofóne, B trúbke, Es trúbke, ľudových  
       nástrojoch - heligónka - prvá časť I.stupňa - základného štúdia 

Hudobný 
odbor 

13 – Hra na priečnej flaute, klarinete, saxofóne, B trúbke, Es trúbke, pozaune, 
barytóne, tube, bicích nástrojoch, ľudových nástrojoch - heligónka             
- druhá časť 1. stupňa základného štúdia 

Hudobný 
odbor 11 - Hra na gitare - základné štúdium I.stupeň 
Hudobný 
odbor 13 - Hra na akordeóne - základné štúdium I.stupeň 
Hudobný 
odbor 14 - Spev - základné štúdium I.stupeň 
Hudobný 
odbor 15 - Hlasová výchova - základné štúdium I.stupeň 
Hudobný 
odbor 

20 - Hra na klávesových dychových nástr., gitare, akordeóne - základné                  
        štúdium II.stupeň, ŠPD 

Hudobný 
odbor 22 - Spev - základné štúdium II.stupeň 
Výtvarný 
odbor 43 - Výtvarná výchova - základné štúdium I.stupeň 
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Výtvarný 
odbor 

44 - Výtvarná výchova, príprava na ďalšie štúdium - základné štúdium 
II.stupeň 

Lit.-dramatický 
Odbor 41 – Dramatické a slovesné oddelenie 

 
§ 2. ods. 1 g 
Zamestnanci školy 
Počet zamestnancov školy: 29 pedagogických zamestnancov, 3 nepedagogickí zamestnanci 
 
 

ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZUŠ V ŠK.ROKU 2014/2015  
 Pedagogickí zamestnanci Vyučuje 
   

1. Mgr. Marta Urdová, riad. školy akordeón 
2. Mgr. Ján Škvarka, zást.riad. klavír 
3. Mgr. Edita Hatalová spev, klavír, PŠ 
4. Mária Lutišanová spev, klavír 
5. Lýdia Benčová spev 
6. Naďa Marková klavír 
7. Mgr. Tatiana Považanová do 31.10.2014 klavír, hudobná náuka 
8. Eva Trubanová klavír 
9. Mgr. Dagmar Valková hudobná náuka, klavír 
10. Ivica Repiská DiS. od 3.11.2014 klavír, hudobná náuka 
11. Mgr. art. Katarína Halajová akordeón 
12. Jozef Kráľ dychové nástroje, DDH 
13. Bc. Martina Beťková zobcová a priečna flauta 
14. Juraj Porubský klarinet a zobcová flauta 
15. Mgr.art. Adriana Kráľová akordeón, heligónka 
16. Karol Jonáš gitara 
17. Bc. Jana Tencerová husle 
18. Kristína Vozárová DiS.art. klavír 
19. Stanislava Vozárová DiS.art. husle 
20. Mgr. Ľubica Kormaňáková výtvarný odbor 
21. Mgr. Žaneta Oklapeková od.3.11.do 

5.12.2014 a od 12.1.2015 
výtvarný odbor 

   
 Nepedagogickí zamestnanci  

22. Katarína Mičová PAM, účtovníčka, adm.pracovníčka 
23. Helena Petrášová upratovačka 

   
 Zamestnanci na dohodu  

24. Ing. Peter Zalai zob.flauta, saxofón, trúbka  
25. Ondrej Konečný gitara 
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26. James Harley Gulliver gitara 
27. Nikoleta Tužinská literárno-dramatický odbor 
28. Filip Urda akordeón 
29. Ing.arch. Slavomíra Šmondrková výtvarný odbor 
30. Mgr.art. Margaréta Žňavová spevácky zbor, spev 
31. Zuzana Holíková cimbal 
32. Samuel Kmotorka 5.9.2014 - 14.5.2015 bicie nástroje 
33. Erik Kurej 15.5.2015 - 30.6.2015 bicie nástroje 
34. Ján Budinský  kurič 

   
 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 14  1  15,31  1 
Znížený 
úväzok  5  1  2,98  0,6 
ZPS  1  0  1  0 
Na dohodu  9  1  3,02  0 
 
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 
Odbornosť vyučovania v hudobnom aj výtvarnom odbore je 100%, všetci pedagogickí 
zamestnanci sú kvalifikovaní. Disponujú vyšším odborným vzdelaním získaným na 
konzervatóriách, ako aj vysokoškolským,  získaným na VŠ pedagogického a umelecko-
pedagogického charakteru. Dvaja pedagogickí zamestnanci si doplňujú vzdelanie na UKF v 
Nitre na Katedre hudby v odbore učiteľstvo hudobného umenia. Pedagogickí zamestnanci, 
ktorí pracujú na dohodu, sú študentmi Konzervatória a Akadémii umení.   
 
Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 
učiteľov 0 21 21 
 
§ 2. ods. 1 h 
Vzdelávanie zamestnancov 
Počas školského roku sa učitelia zúčastnili metodických stretnutí, ktoré sa uskutočnili  
v rámci súťaží vyhlásených Ministerstvom školstva SR a taktiež inými školami a mestami. 
ZUŠ disponuje siedmimi predmetovými komisiami. A to: klavírnou, speváckou, 
akordeónovou, dychovou, strunovou, literárno-dramatickou a výtvarnou. Pedagógovia sa 
pravidelne zúčastňujú pracovných stretnutí, v rámci  ktorých riešia problematiku týkajúcu sa 
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vyučovacieho procesu. V zborovni a v triedach učiteľov - vedúcich PK je zavedené 
internetové pripojenie.  
 Riaditeľka školy Mgr. Marta Urdová sa pravidelne zúčastňuje pracovných stretnutí 
riaditeľov škôl AZUŠ SR, EMU Slovakia. Je členkou pracovnej skupiny pre tvorbu ŠVP Hra 
na akordeóne pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Zúčastňuje sa akordeónových 
seminárov. 
 Kristína Vozárová DiS.art. sa v dňoch 24.-26.8.2015 zúčastnila Letných seminárov 
učiteľov hry na klavíri EPTA v Bratislave, ktoré každoročne organizuje Vysoká škola 
múzických umení - Hudobná a tanečná fakulta Konzervatória v Bratislave a Asociácia 
učiteľov hudby Slovenska.  
 Bc. Martina Beťková sa zúčastnila seminára hry na flautu v Bratislave pod vedením 
prof. Hansgeorga Schmeisera z Univerzity vo Viedni. Na seminári boli prítomné aj jej 
vynikajúce žiačky Zuzana a Katarína Majsniarové. V tomto zložení sa zúčastnili semináru a 
workshopu hry na priečnej flaute pod vedením Prof. Roberta Wolfa v Bratislave. Naša ZUŠ 
vytvorila podmienky a priestory  na uskutočnenie seminára a workshopu Prof. UKF v Nitre 
Marcely Lechtovej.   
 Mgr.art. Adriana Kráľová sa zúčastnila seminára pedagógov hry na heligónku v Žiline 
u Martina Čerňanského. 
 
 Mgr. Žaneta Oklapeková sa zúčastnila metodických dní učiteľov výtvarnej výchovy 
pod názvom "Výtvarné alternatívy" v Považskej Bystrici.  
 
- Stanislava Vozárová DiS.art. a Ivica Repiská DiS. ukončili adaptačné vzdelávanie.  
- Mgr. Dagmar Valková ukončila aktualizačné vzdelávanie 
- Mgr. Marta Urdová ukončila funkčné aktualizačné a inovačné vzdelávanie   
- Mgr. Ľubica Kormaňáková ukončila rozširujúce štúdium učiteľstvo výtvarného umenia a 
  predatestačné štúdium k prvej atestačnej skúške  
 
 V školskom roku 2014/2015 sa pedagogickí zamestnanci podieľali na dokončovaní 
a dopĺňaní Školského vzdelávacieho programu pre primárne a sekundárne vzdelávanie vo 
všetkých umeleckých odboroch.   
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2. ods. 1 i 
Prehľad výsledkov súťaží v školskom roku 2014/2015 
Výsledky výtvarných súťaží v šk. roku 2014/2015 
 Foto leta 2014 - Žarnovica fotografická súťaž 
- Daniel Melicher  - 1. miesto, absolútny víťaz súťaže 
- Michal Budinský  - 3. miesto 
- Michaela Obrcianová - čestné uznanie 
  
Výtvarná súťaž - Logo mesta Žarnovica  - výtvarná súťaž detí MŠ, ZŠ a ZUŠ o okresov Žiar 
nad Hronom  
- účasť žiakov VO 
- najviac hlasov získal návrh Zuzany Kasanovej 
 Najkrajšia dovolenková fotografia 2015 celoslovenská fotografická súťaž organizovaná 
BBSK 
- Daniel Melicher  - čestné uznanie 
- Michal Budinský  - čestné uznanie 
Škola na tejto súťaži získala pohár "Cena nádeje" 
 Týždeň vedy a techniky na Slovensku - celoslovenská fotografická súťaž 
- účasť žiakov VO 
 Farebný svet - celoslovenská fotografická súťaž 
- Patrícia Búryová - 2. miesto 
- Elena Jarešová - 1. miesto 
- Bianka Krúpová - 1. miesto 
 
Vesmír očami dedí - medzinárodná výtvarná súťaž 
Ocenení žiaci: Dorota Suchá, Lívia Šušovicová, Martina Štullerová, Zuzana Katinová 
Do celoslovenského kola postúpila Zuzana Katinová 
 
Ríša fantázie - celoslovenská výtvarná súťaž  - účasť žiakov VO 
 Maľovaná zuška- celoslovenská výtvarná súťaž usporiadaná ZUŠ J.Cikkera B.Bystrica 
- účasť žiakov VO 
 Svetlo - medzinárodná súťaž Lidice  
- účasť žiakov VO 
 Odkaz Banskoštiavnickej kalvárie - celoslovenská výtvarná súťaž organizovaná ZUŠ Banská 
Štiavnica 
- Michaela Éderová  - 5. kategória, 2. miesto 
- Timea Polcová  - 5. kategória, 2. miesto 
- Viktória Forgáčová  - 5. kategória, 3. miesto 
- Martina Šályová - 7. kategória, 3. miesto 
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Pohľadnica - Zelený svet - 20. ročník výtvarnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom životného 
prostredia SR 
- účasť žiakov VO 
 AMFO 2015 - regionálne kolo amatérskej fotografie, Žiar nad Hronom 
- Michaela Obrcianová - čestné uznanie 
- Daniel Melicher  - čestné uznanie 
- Michal Budinský  - 1. miesto, postup do krajského kola 
 
Žiakov pripravili Mgr.Ľubica Kormaňáková, Ing.arch. Slavomíra Šmondrková, Mgr. Žaneta 
Oklapeková 
 
 
Výsledky súťaží v šk. roku 2014/2015 - hudobný odbor 
 
13. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových 
nástrojoch v Nižnej na Orave, Čarovná flauta 2014, dňa 19. - 21. 11. 2014 - Katarína Majsniarová         - 1. kategória, čestné uznanie 
- Zuzana Majsniarová  - 5.A. kategória, 3. miesto 
- Karin Vozárová         - 1. kategória, čestné uznanie 
- Jozef Martiš    - 5.B. kategória, čestné uznanie  
 
          Žiakov pripravili Bc.Martina Beťková a Jozef Kráľ 
 
Krajské kolo Hnúšťanský akord – súťaž v hudobnej náuke - 24.02.2015 v ZUŠ Nová Baňa 
Za školu súťažilo družstvo v zložení: Diana Valková, Ramona Valková,  
B kategória - 3. miesto 

Žiakov pripravila Mgr.Dagmar Valková 
 Gbelská saxofoniáda - celoslovenská súťaž v hre na saxofóne - 13.3.2015 Gbely 
Mário Brieška   - 1.kategória - 3. miesto 
Urban Šmikniar  - cena primátora mesta Gbely 
Timotej Škvarka  - účasť 
Veronika Horniaková-  3. kategória - 3. miesto 
 
                      Žiakov pripravil Jozef Kráľ 
 
Zahraj že nám píšťalôčka - celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute, 19.-20.3.2015 ZUŠ 
Nové Zámky 
- Paulína Valachovičová  - 1. kategória, zlaté pásmo 
- Karin Vozárová  - 1. kategória, strieborné pásmo 
 
       Žiačky pripravila Bc. Martina Beťková 
 Klavírna súťažná prehliadka 2015 celoslovenská súťaž ZUŠ Sládkovičovo, 15.4.2015 
- Lukáš Brenkus 3. kategória, zlaté pásmo 
- Stela Müllerová 1. kategória, bronzové pásmo 
- Sára Polnišerová 2. kategória, strieborné pásmo 
 
      Žiakov pripravila Kristína Vozárová DiS.art. 
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Detský hudobný festival Jána Cikkera celoslovenská súťaž v hre na drevených a 
plechových dychových nástrojoch 24.-26.4.2015 Banská Bystrica 
- Katarína Majsniarová - 1. kategória, zlaté pásmo 1. miesto 
- Zuzana Majsniarová  - 3. kategória, zlaté pásmo 
- Jozef Martiš   - 3. kategória, bronzové pásmo 
      Žiakov pripravili Bc. Martina Beťková a Jozef Kráľ  
 Klavírna súťaž Art Pegas celoslovenská súťaž 28.5.2015 Bratislava  
- Stela Müllerová - čestné uznanie 
- Lukáš Brenkus - 2. miesto 
 
     Žiakov pripravila Kristína Vozárová DiS.art. 
 
Regionálna prehliadka detských speváckych zborov "Popoludnie so spevom" 1.4.2015 
Koncertná sála ZUŠ Nová Baňa 
- DSZ Voce Eufonico - postup do krajského kola 
 
Krajská prehliadka detských speváckych zborov 17.4.2015 Banská Bystrica 
- DSZ Voce Eufonico - postup do celoslovenského kola - 1. miesto 
 
Celoslovenská prehliadka detských speváckych zborov 27.-29.5.2015 Prievidza 
1. miesto s pochvalou poroty a cena za najlepší dirigentský výkon 
 
Detský spevácky zbor Voce Eufonico pracuje pod vedením Mgr.art. Margaréty Žňavovej 
 
Červené jabĺčko - BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, regionálna 
súťaž v sólovom speve ľudových piesní, dňa 28. 04. 2015 - Ivana Balážiová  - 1. kategória, zlaté pásmo 
- Hanka Mániková  - 2. kategória, zlaté pásmo s postupom do krajského kola 
- Ktistýna Tichánková  - 2. kategória, strieborné pásmo 
- Kristína Kotorová  - 2. kategória, zlaté pásmo 
- Natália Budovcová  - 2. kategória, zlaté pásmo 
- Veronika Sedláková  - 2. kategória, strieborné pásmo 
- Veronika Adamcová - 2. kategória, strieborné pásmo  
 
    Žiačky pripravili: Mgr. Edita Hatalová, Mária Lutišanová 
 
 Flautiáda 2015 - medzinárodná súťaž v hre na priečnu flautu v Bratislave 1.5.2015 
- Zuzana Majsniarová - strieborné pásmo  
      Žiačku pripravila Bc. Martina Beťková 
 
Piano v modernom rytme - Bojnice - 29.5.2015, Celoslovenská klavírna súťaž  modernej - 
populárnej hudby pre žiakov základných umeleckých škôl - Ramona Valková a Diana Valková 
- v štvorručnej hre sa tieto žiačky umiestnili v 1. kategórii, zlaté pásmo 2. miesto 
 
                    Žiačky pripravila: Mgr. Dagmar Valková 
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Slávik Slovenska 2015 - okresné kolo 13.5.2015 koncertná sála ZUŠ Nová Baňa 
- Ivana Balážiová  - 1. kategória, 1. miesto 
- Hanka Mániková  - 2. kategória, 1. miesto, postup do krajského kola 
- Natália Budovcová  - 3. kategória, 2. miesto 
     Žiakov pripravila: Mgr. Edita Hatalová, Mária Lutišanová 
 
Slávik Slovenska 2015 - krajské kolo  - Ivana Balážiová  - 1. kategória, čestné uznanie 
- Hanka Mániková  - 2. kategória, mimoriadne ocenenie predsedníčky poroty,    
    získala poukaz na 4-ročné štúdium s maturitou v hodnote 1800 €  
    na Konzervatóriu Pink Harmony vo Zvolene  
        
    Žiakov pripravila: Mgr. Edita Hatalová, Mária Lutišanová 
 
Dolina, dolina - súťažná prehliadka ľudového spevu - dňa 27.5.2015 v Župkove - Ivana Balážiová  - 1. kategória, zlaté pásmo 
- Dávid Vrabček  - 1. kategória, strieborné pásmo 
- Hanka Mániková  - 2. kategória, zlaté pásmo 
- Kristína Kotorová  - 3. kategória, zlaté pásmo 
- Veronika Adamcová - 3. kategória, zlaté pásmo 
 
    Žiakov pripravila: Mgr. Edita Hatalová, Mária Lutišanová 
 
Hronsecká lipová ratolesť 2015 27. ročník krajskej výberovej súťažnej prehliadky detí v 
speve ľudových piesní 30.5.2015, Hronsek 
- Hanka Mániková  - kategória 6 – 10 ročných detí, 2. miesto 
  
    Žiačku pripravila Mgr. Edita Hatalová 
 
 Nadregionálna akordeónová súťaž v Novej Bani dňa 6.5.2015 – 7.ročník akordeónovej 
súťaže organizovaný akordeónovým oddelením ZUŠ v Novej Bani. Súťaže sa zúčastnili ZUŠ 
Nová Baňa, SZUŠ Kremnica, SZUŠ Hliník nad Hronom, ZUŠ Žiar nad Hronom, ZUŠ 
Kremnica, ZUŠ Voderady, ZUŠ Sládkovičovo, ZUS Stupava, ZUŠ Cífer, ZUŠ Námestovo, 
ZUŠ Trstená. Predsedom poroty bol Mgr. Igor Vlach, profesor konzervatória J.L.Bellu v 
Banskej Bystrici. 
 
2. ročník Sofia Trubanová   1. miesto 
Martina Rievajová   2. miesto 
Martin Žňava    2. miesto 
Lucia Gáfriková   3. miesto 
 
3. ročník Damián Kopernický   2. miesto 
 
2. ročník/ 2. časť  Michaela Štrbová   2. miesto   
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4. ročník/ 2. časť  Samuel Poduška   2. miesto 
 
II. stupeň Martin Chmola   2. miesto 
Adam Noga    2. miesto 
 
Žiakov pripravili Mgr. Marta Urdová, Mgr.art. Adriana Kráľová, Mgr.art. Katarína Halajová,     
Filip Urda 
 
Euro Musette Golden Tango 2015 – Medzinárodná akordeónová súťaž - Rajecké Teplice 
dňa 4.-5.6.2015 - Sofia Trubanová  - 1. kategória - bronzové pásmo 
- Martin Žňava  - 2. kategória - bronzové pásmo 
- Martin Chmola  - 6. kategória - strieborné pásmo 
     Žiakov pripravili: Mgr.art. Adriana Kráľová a Mgr. Marta Urdová 
 
 
Súťaže konané v našej koncertnej sále a Prehliadka ľudového spevu a hudby sa 
uskutočnili aj s finančnou podporou Združenia rodičov a Mesta Nová Baňa. 
 
 
 
Výsledky súťaží v šk. roku 2014/2015 - literárno-dramatický odbor 
 
 
Školské, okresné, krajské kolo celoštátnej súťaže a prehliadka v umeleckom prednese 
poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín" Dárius Škadra - 1. miesto 
 
Prednášam, teda som ... 2015 - Celoštátna prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy,  
monológu a experimentálneho prednesu žiakov Základných umeleckých škôl na Slovensku s medzinárodnou účasťou - 4.-.7.6.2015 ZUŠ Kremnica 
- účasť žiakov LDO 
  
       Žiakov pripravila Nikoleta Tužinská 
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 
 V septembri sa konalo vystúpenie Detskej dychovej hudby na tradičnom 
Novobanskom jarmoku už pod taktovkou Jozefa Kráľa. V sále CVČ v Novej Bani sa konalo 
podujatie Spojenej školy Hrabiny a OZ Slniečko "Náš deň pre vás ", kde vystúpili žiaci z 
triedy Mgr.art. Adriany Kráľovej. Slovenský zväz záhradkárov Psiare organizoval podujatie, 
na ktorom vystúpila naša žiačka Kristína Kotorová    
 V októbri ZUŠ v spolupráci s Pohronským múzeom v Novej Bani zorganizovala 
koncert žiakov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v priestoroch múzea. Na celoškolskom 
združení rodičov ZUŠ vystúpili žiaci a výtvarníci sa prezentovali výstavou svojich prác.  
 V novembri bola v priestoroch našej školy inštalovaná a slávnostne otvorená výstava 
fotografií žiakov pod vedením Ing.arch. Slavomíry Šmondrkovej pod názvom "Ako veda a 
technika ovplyvnila môj život".  V tomto mesiaci sa konali dva žiacke koncerty v našej 
koncertnej sále. Spojená škola Hrabiny v Novej Bani oslávila 40. výročie svojho vzniku. Na 
tomto podujatí vystúpili žiaci Literárno-dramatického odboru z triedy Nikolety Tužinskej a 
žiačky z triedy Márii Lutišanovej.  
 V decembri sa uskutočnili Vianočné koncerty v Pohronskom múzeu v Novej Bani pre 
žiakov materských škôl a dôchodcov z nášho mesta. DSZ Voce Eufonico vystúpil s 
programom na podujatí Vianoce a capella v Žiari nad Hronom. Na slávnostnom ocenení 
dobrovoľníka roka v našom meste účinkovali žiačky z triedy Filipa Urdu a Stanislavy 
Vozárovej DiS.art. Každoročne sa v našom meste vo vianočnom čase uskutočňuje Benefičný 
koncert v kine Vatra. V programe vystúpil DSZ Voce Eufonico s dirigentkou Mgr.art. 
Margarétou Žňavovou. Dňa 17.12.2014 sa konal v kine Vatra náš slávnostný Vianočný 
koncert, ktorý sa opäť stretol s veľkým záujmom verejnosti. Vo farskom kostole v obci Brehy 
sme uskutočnili Vianočný koncert. Žiačky z tried Mgr. Edity Hatalovej a Márii Lutišanovej 
vystúpili v programe koncertu pre zamestnancov Gymnázia Františka Švantnera v Novej 
Bani.  
 V januári privítali seniori Denného centra Lipa nový rok vystúpením žiakov z triedy 
Mgr.art. Adriany Kráľovej. V tomto mesiaci sa uskutočnil už 31. ročník Novobanských 
heligónkarov, na ktorom sa po prvýkrát predstavili heligónkari našej školy z triedy Mgr.art. 
Adriany Kráľovej.   
 Vo februári naši heligónkari vystúpili na fašiangovom plese Denného centra seniorov 
Lipa a tiež pre Materskú školu Brehy.  
 V marci žiaci Výtvarného odboru pod vedením Mgr. Ľubici Kormaňákovej a Mgr. 
Žanety Oklapekovej s úspechom predstavili fotografie pod názvom "Naše mesto a život v 
ňom". Vernisáž tejto výstavy sa konala v spolupráci so žiakmi Hudobného odboru v 
Pohronskom múzeu v Novej Bani.  Na oslavách oslobodenia mesta účinkovali akordeónisti z 
tried Mgr. Marty Urdovej a Mgr.art. Kataríny Halajovej. Žiačka z triedy Bc. Martiny 
Beťkovej vystupovala na slávnostnom ocenení pedagógov novobanských škôl. Základná 
umelecká škola Martin usporiadala spoločný koncert žiakov cimbalových tried ZUŠ Martin a 
ZUŠ Nová Baňa. S odvahou a s úspechom poprvýkrát na verejnosti vystúpili tri žiačky našej 
školy pod vedením Zuzany Holíkovej.   
 V apríli naši heligónkari vystupovali na stavaní mája na námestí v Novej Bani. 
 V kine Vatra sa aj tento rok v máji konala Prehliadka ľudového spevu a hudby. 
Uskutočnil sa jubilejný 20. ročník. V máji sa konala aj Noc múzeí v Pohronskom múzeu v 
Novej Bani, kde sa predstavili žiaci LDO. V tomto mesiaci sa konali aj výchovné koncerty v 
našej koncertnej sále pre žiakov materských škôl v našom meste. 
 V júni sa konal ďalší ročník Detského folklórneho festivalu pod Inovcom vo Veľkej 
Lehote kde účinkovali žiaci prípravného štúdia a Hanka Mániková z triedy Mgr. Edity 
Hatalovej.  
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 V zasadačke MsÚ sa konalo vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov spojené so 
zápisom do pamätnej knihy mesta.  
Za našu ZUŠ boli ocenení títo žiaci: 
Zuzana Majsniarová - priečna flauta, Hana Mániková - heligónka, spev, Jozef Martiš - 
klarinet 
 V tomto mesiaci sa konali absolventské koncerty žiakov 4. ročníka 1. časti a 4. ročníka 
2. časti, 1. stupňa. V závere školského roka sa uskutočnil koncert žiakov PŠ a Slávnostný 
záverečný koncert v kine Vatra. Verejný koncert najlepších žiakov HO a výstava žiaka VO. 
 V mesiaci august žiaci z triedy Mgr.art. Adriany Kráľovej účinkovali na podujatí 
Malolehotská heligónka. 
       
 Pri všetkých významných podujatiach zabezpečovali výzdobu koncertnej sály, 
priestorov školy a  Kina Vatra žiaci výtvarného odboru. Pri týchto príležitostiach prezentovali 
aj svoje výrobky. Výtvarníci pravidelne navštevujú stále expozície a príležitostné výstavy 
v Pohronskom múzeu. Naši žiaci sú pripravení kedykoľvek reprezentovať školu, čoho 
dôkazom je neustály záujem zo strany rôznych inštitúcií a organizácií nášho mesta 
o spestrenie ich kultúrnych podujatí. 
§ 2. ods. 1 l 
Materiálno-technické podmienky 
Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy  
 ZUŠ v Novej Bani má vlastnú budovu. Táto je priestorovo vyhovujúca pre vyučovanie 
v hudobnom, výtvarnom a sčasti aj literárno-dramatickom odbore. Škola má vlastnú 
koncertnú sálu, čo žiakom školy umožňuje prezentovať svoje umelecké výsledky pred užšou 
aj širšou verejnosťou. Výtvarný odbor svoje práce pravidelne vystavuje v priestoroch vstupnej 
chodby pred koncertnou sálou a v iných, verejnosti prístupných priestoroch školy. Situácia 
pre vyučovanie LDO,  ktorý na škole vznikol až v roku 2009, si do budúcnosti  vyžaduje 
hľadať riešenie vhodných priestorov. 
 ZUŠ má v súčasnosti značne opotrebovaný inventár (ide hlavne o hudobné nástroje a 
zariadenie školy). Je potrebná neustála renovácia, ako aj ladenie hudobných nástrojov, čo je 
maximálne finančne náročné. 
 Po materiálno-technickej stránke škola dostatočne zabezpečená ani zďaleka nie je. 
Učebné priestory je potrebné neustále modernizovať. V tejto oblasti sme čerpali zdroje 
z prostriedkov pridelených z rozpočtu a sčasti aj z prostriedkov rodičovského združenia. 
 Práve s jeho podporou sme mohli realizovať súťaže, prehliadky, festivaly a semináre 
pre pedagógov. Z rozpočtu pridelených finančných prostriedkov boli žiakom hudobného 
odboru zakúpené pracovné zošity na vyučovanie hudobnej náuky. 
 Zriaďovateľ školy zabezpečil výmenu okien, ktorá sa uskutočnila v čase od 26.8.2014 
do 6.10.2014. Táto aktivita mesta by mala byť prínosom v znížení únikov tepla a šetrením 
energiami. Správna teplota udržiava hudobné nástroje v dobrom stave, ktoré sa vplyvom 
teplotných zmien poškodzujú. Realizovali sme čiastočnú úpravu koncertnej sály (výmena 
radiátorov, svietidiel, úprava parkiet, elektroinštalácie,  odstránenie starých plesnivých 
omietok, nové stierky a maľovanie). Pivničné priestory a murivo na prízemí v celej spodnej 
časti budovy je značne navlhnuté, opadáva omietka, čo z hygienického a zdravotného 
hľadiska žiakov a zamestnancov školy ohrozuje. Estetický pohľad na tieto priestory je 
alarmujúci.  
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§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ v zmysle § 49 zákona 
č.245/2008 (školné) a VZN mesta Nová Baňa č.1/2013 je od 1.9.2013 vo výške: 
 
Prípravné štúdium HO  -skupinové vyučovanie  6,-€/mesiac 
Hudobný odbor             -individuálne vyučovanie   9,-€/mesiac 
Výtvarný odbor    -skupinové vyučovanie      4,-€/mesiac 
Literár.- dramat. odbor   -skupinové vyučovanie          4,-€/mesiac 
Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov      2,-€/mesiac  
 
Pri škole vyvíja činnosť rodičovské združenie, ktoré aj v tomto školskom roku využilo 
možnosť príjmu 2% z daní fyzických a právnických osôb. Prostriedky získané týmto 
spôsobom škola využíva na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na nákup 
notového materiálu, nákup učebných pomôcok a financovanie účastníckych poplatkov na 
všetky súťaže, čo škole aj zriaďovateľovi značne pomáha vo výdavkovej časti rozpočtu. 
 
 
V školskom roku 2014/2015 pracoval pri Rodičovskom združení ZUŠ výbor v zložení:  
Predsedníčka: Ing. Ivana Jarešová  
Hospodárka: Eva Prochyrová 
Tajomníčka: Ing. Zuzana Mališová  
Členky: PaedDr. Karin Gažiová 
 Anna Kopernická 
 Eva Mikušková   
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Komentár k záverečnému účtu za rok 2014 
 
A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola  
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 
 Zámer projektu:  Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy 
 
 
Cieľ: Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-

vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov 
Plnenie: Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu sa snažíme zlepšovať a podporu 

výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať rôznymi formami práce, 
vychádzajúc zo skúseností a iniciatívy pedagógov. Učebné plány školy boli 
rozšírené v hudobnom odbore o vyučovanie hry na heligónku a cimbal. 
Modernizácia vyučovacích priestorov bola realizovaná v roku 2014 výmenou 
okien na budove, čím sa podmienky na výchovno-vzdelávací proces podstatne 
zlepšili.  Bola realizovaná aj oprava koncertnej sály (oprava elektroinštalácie,  
výmena radiátorov, nové stierky  a maľovanie). 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet žiakov ZUŠ 
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

380 380 380 
Skutočná 
hodnota 

Stav žiakov k 15.9.2014 
398 

  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 
Skutočná 
hodnota 

9   
Hodnotenie: Žiaci sa zúčastnili nasledovných regionálnych súťaží: 

1) Krajské kolo – Hnúšťanský akord 
2) Akordeónová súťažná prehliadka 
3) Klavírna súťažná prehliadka 
4) Červené jabĺčko – súťaž v speve ľudových piesní 
5) Dolina, dolina – spevácka prehliadka 
6) Výtvarná súťaž – Môj koník – BBSK 
7) Ríša fantázie – II. ročník detskej výtvarnej súťaže 
8) Foto leta 2014 
9) Logo mesta Žarnovica - výtvarná súťaž 

 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 
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Skutočná 
hodnota 

 
9 

  
Hodnotenie: 1) Euro Musette Golden Tango 2014 v hre na akordeón – medzinárodná 

súťaž 
2) Klavírna súťaž Piano v modernom rytme Bojnice 
3) Akordeónová súťaž  Nitrianska lutna 2014 – 14. ročník celoslovenskej 

interpretačnej súťaže 
4) My sa nevieme sťažovať nahlas – celoslovenská výtvarná súťaž 
5) Občianske združenie Múzy – literárna súťaž „Medziriadky“ – 

literárno-dramatický odbor 
6) 13. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených 

dychových nástrojoch - Nižná 
7) Najkrajšia dovolenková fotografia - celoslovenská fotografická súťaž 
8) Týždeň vedy a techniky na Slovensku - fotografická súťaž 
9) Farebný svet - fotografická súťaž 

 
 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť 
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

13 13 16 
Skutočná 
hodnota 
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Hodnotenie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 x mesačne usporadúvané koncerty v koncertnej sále ZUŠ. 
3 slávnostné záverečné absolventské koncerty. 
Veľké verejné koncerty v kine Vatra 2-krát. 
Koncerty pre verejnosť mimo priestorov ZUŠ - v Novej Bani napr. deň detí – 
tržnica, Mesiac úcty k starším, noc múzeí, 40. výročie vzniku Spojenej školy - 
Hrabiny, vystúpenie na Benefičnom koncerte, Deň víťazstva nad fašizmom, 
mimo Novej Bane, napr. vystúpenie detskej dychovej hudby Anatolija 
Micovčina na festivale dychových hudieb v Žarnovici, Trstenská krídlovka v 
Trstenej a Novobanský jarmok, vystúpenie detí a pedagógov na detskom 
folklórnom festivale „Pod Inovcom“ vo Veľkej Lehote, vystúpenie detského 
speváckeho zboru Voce Eufonico na prehliadke detských speváckych zborov 
v Banskej Štiavnici a Vianoce a capella v Žiari nad Hronom 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených výchovných koncertov 
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 
Skutočná 
hodnota 

 
4 

  
Hodnotenie: 
 
 
 

Realizované 4 výchovné koncerty pre žiakov MŠ – žiaci hudobného odboru 
spojené s výstavou prác žiakov výtvarného odboru a vystúpeniami žiakov 
z literárno-dramatického odboru.  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru 
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Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 4 
Skutočná 
hodnota 

7   
Hodnotenie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiaci sa prezentovali v nasledovných výstavách a prezentáciách: 
Výstavy žiakov v Kine Vatra (výstava pri prehliadke ľudového spevu, 
záverečný slávnostný koncert). 
Celoročná expozícia v priestoroch vestibulu školy s aktuálnou tematikou. 
Dve výstavy absolventských prác – žiaci 4.ročníka  výtvarného odboru 
v priestoroch vestibulu školy. 
Výstava absolventských prác žiakov 8. ročníka v priestoroch vestibulu školy. 
Land.art, umenie v prírode, vytváranie diel v okolí školy. 
Výstavy sú charakterizované svojou rozmanitosťou techník a vyspelosťou vo 
výtvarnom prejave detí. 
 
 

 
 
B/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov 
 1/  Príjmy bežného rozpočtu 
 
Príjmy za Schválený  

rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť 

Z prenajatých 
priestorov 

0 100 100 
Za školy 
a škol.zariadenia 

 
27 200 

 
28 050 

 
28 071 

Z vkladov 3 3 2 
Z dobropisov 0 813 813 
Vratky 0 0 423 
Spolu              27 203        28 966 29 409 
 

Z prenajatých priestorov – (100 eur) prenájom koncertnej sály na zriadenie volebnej 
miestnosti-voľba prezidenta SR I.kolo (15.03.2014) a II.kolo (29.03.2014). 

Za školy a škol.zariadenia - (28 071 eur) - zinkasované príspevky na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Nová Baňa 
č.1/2013: 
Prípravné štúdium HO - skupinové vyučovanie    6,- eur/mesiac 
Hudobný odbor - individuálne vyučovanie                9,- eur/mesiac 
Výtvarný odbor- skupinové vyučovanie      4,- eur/mesiac 
Literárno-dramatický odbor - skupinové vyučovanie   4,- eur/mesiac 
Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov    2,- eur/mesiac 

Z vkladov – (2 eurá) úroky z bežných účtov. 
Z dobropisov -  ( 813 eur) - vrátený preplatok - vyúčtovanie zemný plyn  
Vratky – (423 eur) – kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie za obdobie od 01.01.2013 do 30.09.2014  
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2/  Prijaté prostriedky za rok 2014 na originálne kompetencie v  eur: 
  
 Bežný rozpočet -kód 41     Prijaté 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 -  mzdy a odvody       239 501                    
 -  bežné výdavky vrátane vlastných príjmov      43 555    
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Spolu bežný rozpočet     283 056         
 
 Kapitálový rozpočet - nákup heligónky        1 800      
               

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–– 
Spolu bežný a kapitálový rozpočet    284 856  
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3/  Výdavky bežného rozpočtu v eur: 
 
 
 610-mzdy 620-odvody 630-bež.výd. 640-transfery Spolu   
 Schvál

. 
rozp. 

Rozp. 
po 
zmen. 

Čerp. Schvál
. 
Rozp. 

Rozp. 
po 
zmen 

Čerp. Schvál
. Rozp. 

Rozp.p
o zmen. 

Čerp. Schvál
. 
Rozp. 

Rozp. 
Zmen
. 

Čerp
. 

Schvál
. Rozp. 

Rozp.p
o 
zmnen. 

Čerp. 

ZUŠ 
41 

173 
558 

173 
158 

164 
667 

63 590 64 
004 

59 
784 

41 792 43 555 41 
408 

10 2 339 2 
509 

278 
950 

283 056 268 
368 

Spol
u 

17355
8 

17315
8 

16466
7 

63590 6400
4 

5978
4 

41792 43555 4140
8 

10 2339 2509 27895
0 

283056 26836
8 
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Mzdy a odvody 
Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 19 pedagogických 

zamestnancov a 2 nepedagogických zamestnancov. Zamestnanci boli zaradení do platových  
tried a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  

Priemerný plat v nasledovných štvrťrokoch roku 2014  podľa štatistického výkazu 
Škol (MŠ SR) 1-04 štvrťročný výkaz o práci v školstve. Priemer nám ovplyvňuje hlavne 
nadčasová práca. 

 
 
 Eviden.počet ZC  

k posl.dňu štvrťroka 
Priemerný plat  
pedag.ZC 

Priemerný plat 
nepadag.ZC 

I.Q 19 721,50 339,40 
II.Q 17 764,10 491,30 
III.Q 21 765,10 491,30 
IV.Q 21 789,70 614,80 

 
  
Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod preddavkov do zdravotných 

poisťovní, poistného do sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa na doplnkové 
dôchodkové poistenie.  
 
Bežné výdavky 
 
Názov Čerpanie  

v celých 
eur 

Popis 

Cestovné tuzemské     16 Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných 
náhradách. 

Plyn, el.energia 9 777 Úhrada fa za plyn, elektrickú energiu 
Vodné,stočné 178 Úhrada fa za vodné, stočné 
Pošt.a telekom.služby  991 Poštovné (105), úhrada fa za telefón a internet 

(886) 
Interiérové vybavenie 202 Koberce do 3 tried  
Výpočtová technika  605 Zakúpenie počítača do zborovne 
Telekomunikačná technika 330 Bezdrôtový náhlavový set pre LDO 3 ks 

(bezdrôtový mikrofón na hlavu) 
Prev.stroje, 
prístroje,zariadenia 

1 647 hudobné nástroje - Dimavery 36-tyčinkové (80), 
flauta pikola Yamaha (1390), bubon-cajon (155), 
hliníkový rebrík (22)  

Všeobecný materiál 3 175 Kancelárske potreby a materiál , čistiace 
a hyg.potreby, tlačivá, údržbársky materiál, 
notový materiál, materiál na výtvarnú výchovu, 
zošity pre vyučovanie teórie, paličky na cimbal, 
kufor na heligónku, batéria do notebooku, struny 
na gitaru, remene na akordeón  

Knihy, časopisy,učebné 
pomôcky 

514 Predplatné odbornej literatúry (Poradca, ZUŠ 
v praxi, personalistika v práci riaditeľa), Slávik 
Slovenska, účtovné súvzťažnosti   



25 
 

Softvér a licencie 219 softvér na PC SW OFFICE HOME and 
BUSINESS 

Údržba výpočt.techniky 704 Údržba programu Korwin (224), WINPAM (72), 
internetová stránka školy a ASC agenda (199), 
Eset smart security pre 2 PC (44), migrácia IS 
Korwin na SQL 2012 (165) 

Údržba prev.strojov, 
prístrojov 

3 155 Oprava dychových nástrojov-tuba (40), oprava 
akordeónov (100), oprava  a ladenie klavírov (1 
500), údržba elektroinštalácie v koncertnej sále 
(608), oprava a výmena vykurovacích telies 
v koncertnej sále 7 ks (907) 

Údržba budov a ich častí 1 036 Oprava maľovky okolo okien a dverí po výmene 
okien v triedach a na chodbách (640), oprava stien 
v koncertnej sále po výmene okien (396) 

Nájomné  164 Nájom za prenájom rohožiek od firmy Lindstrom 
Školenia,kurzy,semináre 50 Poplatky za školenia, semináre  
Všeobecné služby 2 307 Technik BOZP (242), revízie PZ,TZ 

plyn.kotolne(240),  revízia tlakových zariadení 
(30),  revízia komína a kom.práce(112), tlač 
fotografií a pozvánok (148),  revízia a kontrola 
hasiacich prístrojov (55), pranie rohoží (113), 
služby IT technika (226),revízia 
zabezpečovacieho zariadenia (70), bezpečnostný 
projekt (293), oprava a revízia bleskozvodu (691), 
odborná prehliadka a odborná skúška na 
el.spotrebičoch (80), zhotovenie kľúčov (7) 

Poplatky a odvody 254 Poplatky banke spojené s vedením účtov 
Stravovanie 6 854 Príspevok na stravu pre zamestnancov vo forme 

stravných lístkov  
Poistné  129 Poistné budovy 
Prídel do SF 1 704 Povinný prídel do soc.fondu. 
Odmeny zamestn.mimo 
pracovného pomeru 

6 878 Vyplatené dohody o vykonaní práce – kurič, 
dohody o pracovnej činnosti-učitelia 

Dane 519 Miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ 
Spolu 41 408  
 
Transfer  640 –(2509)- použitý na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre 
zamestnancov vo výške 720 eur a odchodné do dôchodku pre 1 zamestnankyňu 1789 eur.  
 
Kapitálový rozpočet – rozpočet kapitálových výdavkov bol použitý vo výške 1 800 eur na 
zakúpenie hudobného nástroja heligónky.  
 
C/ Sociálny fond – prehľad a čerpanie: - začiatočný stav k 1.1.2014                          327 eur 

- tvorba SF v roku 2014                      1 704 eur 
- čerpanie SF v roku 2014                      1 638 eur 
- zostatok k 31.12.2014                         393 eur 

Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné  príspevky na stravu, sociálnu výpomoc (úmrtie 
zamestnanca, rod.príslušníka) a slávnostné posedenie na záver roka 2014. 
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D/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 
 
Aktíva v eur      Pasíva v eur Budovy,haly,stavby     61 519  Výsledok hospodárenia                7 
Pozemky                                     5 039  Záväzky voči zriaďovateľovi     86 542  
Stroje,prístroje a zar.     19 896             Dlhodobé záväzky           476 
Bankové účty                   21 055  Krátkodobé záväzky                 20 626 
Náklady bud.období         134  
Pohľadávky                   8   
Spolu                                      107 651  Spolu                         107 651   
 Aktíva 
- Zostatková hodnota DHM  86 454 eur  
 ( budovy 61 519 eur + pozemky 5 039 + samostatné  hnuteľné veci 19 896). 
- Bankové účty  21 055 eur , je tu zahrnutý depozitný účet vo výške  20 583 eur (mzdy 
a odvody 12/2014), účet sociálneho fondu  vo výške  393 eur a  zostatok na výdavkovom účte 
79 eur. 
- Náklady budúcich období vo výške 134 eur – tu je zahrnuté predplatné odbornej literatúry 
na rok 2015, licencia programu WINPAM 2014, poistné budovy - časť na rok 2015, 
telekomunikačné služby.  
- Pohľadávky -  8 eur nevyinkasované príjmy - školné 
 
Pasíva  
- Celkový výsledok hospodárenia 7 eur (rozdiel majetku a záväzkov)  eur neuhradené faktúry 
k 31.12.2014  a časové rozlíšenia náklady budúcich období - faktúry uhradené v roku 2013, 
týkajúce sa roku 2014.  
- Záväzky voči zriaďovateľovi  86 542 eur -  zostatková hodnota dlhodobého hmotného 
majetku vo výške 86 454 eur, 80 eur  neminutá dotácia a 8 eur – nezinkasované príjmy – 
školné. 
-  Dlhodobé záväzky 476 eur – záväzky zo sociálneho fondu 393 eur a iné záväzky 83 
eur(odborové príspevky, príspevok zamestnancom na DDP). 
- Krátkodobé záväzky 20 626 eur - zahrnuté záväzky voči zamestnancom  12 041 eur , 
záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške  7 321 
eur, záväzky voči  daňovému úradu vo výške 1 138 eur, dodávateľom 126. 
 
 
 
 
E/  Náklady a výnosy v roku 2014 
 
Náklady 
Názov účtu Čerpanie 

v celých 
eur 

Popis 

501-Spotreba 
materiálu 

6 692 Spotreba nakupovaného materiálu napr.kancelárskeho, 
údržbárskeho, tlačív, čistiace prostriedky, hud.nástroje... 

502-Spotreba 
energie 

9 995 Spotreba plynu, el.energie, vody 
512-cestovné 16 Cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných 

náhradách 
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518-ostatné 
služby 

8 442 Všeobecné služby-telekomunikačné, poštovné, školenia, 
revízie, údržba, technik BOZP a PO 

521-mzdové 
náklady 

171 545 Náklady na mzdy pre zamestnancov 
a DoVP,DoPČ,DoBPŠ 

524-zákonné 
soc.poistenie 

59 256 Náklady na odvody pre zamestnancov 
525-ostatné 
soc.poistenie 

528 Napr.príspevok zamestnávateľa na DDP 
527-zákonné 
soc.náklady 

10 982 Napr.tvorba soc.fondu, príspevok zamestnávateľa na 
strav.lístky, náhrada príjmu pri dočasnej prac.neschopnosti  

538-ostatné dane 
a poplatky 

519 Dane - miestny poplatok za komunálny odpad MsÚ 
548-ostatné 
náklady na 
prev.činnosť 

50 Napr. členský príspevok AZUŠ 

551-odpisy 
dlhod. majetku 

5 194 Odpisy dlhodobého majetku za rok 2014 
   
568-ostatné 
fin.náklady 

383 Ostatné fin náklady napr.poplatky banke 
588-náklady 
z odvodu 
príjmov 

29 409 Náklady z odvodu príjmov zriaďovateľovi 

589-náklady 
z budúceho 
odvodu príjmov 

 
 8 

 
 
Nevyinkasované príjmy-školné 

Náklady spolu    303 019  
 
 
 
 
Výnosy 
Názov účtu Čerpanie 

v celých 
eur 

Popis 

602-Tržby z predaja 
služieb 

   28 079  Príjmy-poplatky školné   
648-Ostatné výnosy  1 336 Vratky-prepl.vyúčtovanie ,elektrická energia, 

zemný plyn, prenájom miestnosti  
653-Zúčt.ostatných rezerv 5 474 Zúčtovanie rezervy na dovolenky zamestnancov 

za rok 2013 
662-Úroky           2 Úroky z bežného účtu 
691-Výnosy z BT 
z rozpočtu obce  

 268 368 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 
692-Výnosy z KT 
z rozp.obce 

     5 194  Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 
Výnosy spolu  308 453  
 
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie  5 434 eur. 
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Základná umelecká škola zabezpečuje v hlavnom hospodárení umeleckú výchovu 
a vzdelávanie v troch odboroch: výtvarnom, hudobnom a literárno-dramatickom odbore 
prevažne pre žiakov základných škôl.  

V roku 2014 bol počet zapísaných detí k 15.9.2014 nasledovný :  137 žiakov 
v skupinovom vyučovaní a 261 žiakov v individuálnom vyučovaní 

 
Náklady hlavného hospodárenia – okrem nákladov na mzdy a odvody za 

zamestnancov, bežných prevádzkových nákladov sú v nákladoch ZUŠ aj náklady, ktoré sa 
neprejavili vo výdavkoch, a to náklady na odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 
5 194 eur, tiež náklady na odvod príjmov zriaďovateľovi vo výške  29 409 eur a náklady. 
 Výnosy hlavného hospodárenia – okrem výnosov vo výške predpísaných príjmov za 
školné a nájomné, sú vo výnosoch organizácie zahrnuté aj výnosy z transferov od 
zriaďovateľa za čerpanú dotáciu v priebehu roka, výnosy vo výške rozpustenej rezervy za rok 
2013. 
 

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie: Faktúry  uhradené v roku 2013 účtované do nákladov v roku 2014                         -129 eur 
Neuhradené faktúry  k 31.12.2014                               -80 eur 
Rezervy na dovolenky z roku 2013 rozpustené v roku 2014                 + 5 474 eur  
Faktúry dodávateľom uhradené v r.2013 za rok 2014                     +   82 eur 
Faktúry uhradené v roku 2014 účtované do nákladov v roku 2015                        +   87 eur 
Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie                  + 5 434 eur   
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§ 2. ods. 1 n 
 
Plnenie stanoveného cieľa, ktoré si škola určila na školský rok 2014/2015 
 
 Najdôležitejšie úlohy a opatrenia, ktoré si škola na školský rok 2014/2015 stanovila, 
boli splnené. Hlavný zámer, aby sa zabezpečilo plynulé a bezproblémové fungovanie školy, 
škola splnila.  
 Na škole funguje od šk.roku 2009/2010 Detská dychová hudba, ktorú vedie nový 
dirigent a pedagóg dychového oddelenia, Jozef Kráľ.  
 Detský spevácky zbor Voce Eufonico funguje od šk.roku 2012/2013 a úspešne ho 
naďalej vedie Mgr.art. Margaréta Žňavová. 
Činnosť týchto dvoch hudobných telies naďalej podporujeme.  
 
 V školskom roku 2014/2015, s príchodom nového pedagóga akordeónovej hry 
Mgr.art. Adriany Kráľovej, sme mohli úspešne začať realizovať ďalší zámer z návrhu 
koncepcie rozvoja školy a to vyučovanie hry na heligónke.     
Pokračovali sme v prezentácii žiakov s ľudovými piesňami pod názvom Prehliadka ľudového 
spevu a hudby. V jubilejnom 20. ročníku prehliadky sme prizvali k spolupráci Rusin Čendeš 
Orchestra, ktorého členkou je naša učiteľka hry na cimbale Zuzana Holíková, ktorá u nás 
vyučuje od septembra 2014. S týmto zoskupením máme snahu pokračovať aj v ďalších 
ročníkoch.  
  
Svojou prácou prispievame k dosiahnutiu čo najvyššej úrovne výchovy a vzdelávania, ale aj k 
profesijnému rastu svojich zamestnancov v súlade s plánom vzdelávania a skvalitnenia 
vyučovania, čo je prínosom pre školu.   
 
Okrem toho škola plnila i nasledovné predsavzatia: 
- dopĺňala a skvalitňovala obsah Školského vzdelávacieho programu, 
- skvalitňovala výchovno-vzdelávaciu činnosť, 
- pokračovala ďalším ročníkom Nadregionálnej súťaže akordeónistov v Novej Bani      
- organizovala verejné a interné podujatia, 
- škola po celý školský rok prezentovala výsledky svojej práce nielen na akciách ZUŠ, ale aj     
  na akciách usporiadaných mestom, regiónom, spoločenskými organizáciami a na rôznych      
  súťažiach, prehliadkach a výstavách. 
 
Výchovno-vzdelávací proces sme zabezpečovali tak, že o štúdium v našej škole je vždy 
dostatočný záujem talentovaných žiakov. 
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§ 2. ods. 1 o 
 
Klady a zápory. 
 
Silné stránky školy Slabé stránky školy 
ZUŠ v Novej Bani má dlhodobú tradíciu. 
Sídli vo vlastných priestoroch. Ako jediná 
umožňuje vzdelávanie umeleckého 
zamerania deťom zo širokého okolia. 
 Materiálno-technické vybavenie sa z roka 
na rok zlepšuje v súčinnosti s rozvojom 
technických trendov v spoločnosti. 
Financovanie školy realizuje zriaďovateľ 
školy - Mesto Nová Baňa  prostredníctvom 
podielových daní.  
Záujem o štúdium v ZUŠ je vysoký. 
Spokojnosť žiakov a rodičov je jedným 
z ukazovateľov fungujúcej a rokmi 
osvedčenej inštitúcie, ktorá vysokou mierou 
prispieva k zvyšovaniu vyspelosti 
miestneho obyvateľstva. V Hudobnom 
odbore vyučujeme širokú ponuku nástrojov.  
Škola dosahuje výborné výsledky v 
súťažiach ZUŠ, ktorých sa pravidelne 
zúčastňuje a využíva príležitosti na prípravu 
a vzájomnú konfrontáciu na regionálnych a 
celoslovenských súťažiach ZUŠ. Úhrada 
nákladov na štúdium v ZUŠ je primeraná, 
škola poskytuje sociálne slabším rodinám 
úľavy na školnom. Odbornosť pedagógov  
je 100 %, väčšina pedagogických 
pracovníkov  absolvovala rozširujúce 
štúdium na VŠ a ďalší vo 
vysokoškolskom štúdiu pokračujú. 
Kolektív disponuje kvalitnými 
medzipredmetovými vzťahmi.  
Spolupráca vedenia školy s pedagogickými 
zamestnancami je dobrá. 
Zručnosti nepedagogických zamestnancov 
sú viac než dostačujúce. 
 Máme veľmi dobrú spoluprácu 
s materskými, základnými, strednými 
školami a inými organizáciami v regióne. 
 Škola je obyvateľmi mesta a okolitých obcí 
/ako aj samotným zriaďovateľom/ vnímaná 
pozitívne a priaznivo. 
 

 ZUŠ v Novej Bani nie je plnoorganizovaná.  
Z dôvodu nevyhovujúcich priestorov škola 
nedisponuje tanečným odborom. Žiaci 
dochádzajúci zo širokého okolia majú slabšie 
podmienky na cestovanie formou bežnej 
autobusovej dopravy, čo má dopad na 
vytvorenie rozvrhu hodín celej školy. V tomto 
školskom roku vznikol závažný problém s 
parkovaním pred budovou školy. Táto situácia  
si vyžaduje urýchlené riešenie aj z dôvodu 
bezpečnosti detí prichádzajúcich do našej 
školy.  Po materiálno-technickej stránke by 
škola potrebovala zmodernizovať učebné 
priestory, vykonať generálne opravy na 
niektorých hudobných nástrojoch a zakúpiť 
nové nástroje. Z tohto dôvodu je nutné hľadať 
nové formy získania finančných prostriedkov. 
Je potrebné dokončiť rekonštrukciu koncertnej 
sály. Odizolovať budovu od spodnej vody 
a zamedziť plesniam v priestoroch školy, čo je 
z hygienického hľadiska priam nevyhnutné.  
V prízemných priestoroch školy odpadáva 
omietka. Na uvedené práce priamo nadväzuje 
úprava nádvoria a okolia školy. Po výmene 
okien je nutná oprava fasády školy, ktorá 
vizuálne pôsobí neesteticky, z hľadiska 
bezpečnosti nevyhovujúco, hlavne od strany 
nákupného strediska Lidl. S výhľadom do 
budúcnosti a pre možnosť získania nových 
priestorov je nutné uvažovať o rekonštrukcii 
strechy a výmene neekologickej eternitovej 
krytiny. Jednou z najdôležitejších otázok 
súčasnej doby je celospoločenské postavenie 
a finančné zabezpečenie  kvalifikovaných 
pedagógov. 
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§ 2. ods. 1 p 
Uplatnenie žiakov 
ZUŠ svojimi špecifickými vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom a 
organizáciou umeleckého vzdelávania v značnej miere spĺňa atribúty školy s významným 
kultúrno-výchovným poslaním. Aj naša ZUŠ vytvára podmienky pre aktívnu umeleckú 
činnosť žiakov a tak sa stáva významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy a 
vzdelávania.   
 Väčšina žiakov navštevujúcich ZUŠ uplatní nadobudnuté vedomosti, zručnosti a 
návyky priamo v rámci záujmovej umeleckej činnosti, alebo v individuálnej umeleckej 
tvorbe.      
 Naši žiaci nachádzajú svoje uplatnenie na konzervatóriách, VŠMU, Akadémii umení,  
na PF s umeleckým zameraním, stredných umeleckých školách výtvarného zamerania. Mnohí 
z našich absolventov pôsobia v rôznych profesionálnych telesách, účinkujúcich doma i v 
zahraničí. Prezentujú sa pri rôznych výročiach mesta, a tým robia našej umeleckej škole, ako 
bývalí absolventi, dobré meno.  
Úspešná príprava žiakov na školy s umeleckým zameraním svedčí o kvalitnej práci 
pedagógov s talentovanými žiakmi, a to tak v oblasti odbornej, ako aj v prístupe a vzťahu 
pedagógov so žiakmi. 

 
 
Žiaci prijatí v školskom roku 2014/2015 na školy umeleckého zamerania: 
 
- Veronika Horniaková, saxofón  - Konzervatórium J.L.Bellu Banská Bystrica 
   z triedy Jozef Kráľa  
- Diana Budinská, spev   - Konzervatórium J.L.Bellu Banská Bystrica 
   z triedy Mgr. Edity Hatalovej  
- Monika Medveďová    - Súkromné konzervatórium v Nitre 
  z triedy Nikolety Tužinskej 
- Matej Volf, audio-vizuálna technika - Vysoká škola múzických umení Bratislava 
  z triedy Jozefa Kráľa 
- Vladimír Lipiansky, architektúra  - Slovenská technická univerzita Bratislava   
  z triedy Ing.arch. Slavomíry Šmondrkovej 
- Sebastián Wolf, architektúra  - Slovenská technická univerzita Bratislava 
  z triedy Ing.arch. Slavomíry Šmondrkovej 
- Slavomír Dobrík    - SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica 
  z triedy Ing.arch. Slavomíry Šmondrkovej 
- Nikola Chudá     - SUŠ Ladislava Bielika, Levice 
  z triedy Ing.arch. Slavomíry Šmondrkovej 
 
Vypracovali:  Mgr. Marta Urdová 
                      Mgr. Ján Škvarka       
 Katarína Mičová  
 
                                                                                                                 Mgr. Marta Urdová                                                                                                           riaditeľka školy 
 
V Novej Bani 2.10.2015 
Správa prerokovaná na pedagogickej rade dňa 7.10.2015 
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Vyjadrenie Rady školy  
Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Novej Bani sa na svojom zasadnutí dňa 
13.10.2015 oboznámila so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach školy za školský rok 2014/2015. Správu Rade školy predložila riaditeľka školy 
Mgr. Marta Urdová. Rada školy konštatuje, že správa je podrobná i dostačujúca a verne 
odzrkadľuje skutočný stav školy v školskom roku 2014/2015.  
Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Novej Bani súhlasí s predloženou správou o 
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015, 
ktorú vypracovala riaditeľka školy Mgr. Marta Urdová podľa vyhlášky Ministerstva školstva 
SR č.9/2006 Z.z. bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


