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SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 
za školský rok 2021/2022 

 
a/ základné identifikačné údaje  
 
1. názov školy:    Základná umelecká škola 
2. adresa školy:    Teplická 50,    921 38  Piešťany 
3. telefónny kontakt:     033/7725131, 0911 275722 
4. el. adresa školy a web sídlo: zuspn@zuspn.onmicrosoft.com     www.zuspiestany.sk 
5. vedúci zamestnanci školy: Kamil Vavrinec DiS. art. – riaditeľ školy 
        Mgr. Eva Bakitová – zástupca riaditeľa školy 
 
 
6. rada školy:    Mária Králiková – predseda + 10 členov 
 

Zloženie rady   školy  v šk. roku 2021/2022 
email: zuspn@zuspn.onmicrosoft.com 

zastúpenie / funkcia  Meno a priezvisko 

Predseda 
Podpredseda 

Mária Králiková 
Mgr. Dagmar Kub ěnová 

Pedagogickí Mgr. Dagmar Kuběnová 

zamestnanci Svetlana Kromholcová DiS. 

Nepedagogický                            
zamestnanec       

Mária Králiková 

Zástupcovia 
rodičov 

Mgr. Jana Maronová 

Mgr. Juraj Benko 

Ing. Adriana Augustínová 

Martin Hýrošš 

Delegovaní 
zástupcovia 
zriaďovateľa 

Ing. Lucia Duračková 

Mgr. Tatiana Zámečníková 

Mgr. Matúš Kromholc 

Mgr. Ján Krupa 

 
 
 
b) údaje o zriaďovateľovi školy 
 
1. zriaďovateľ školy:    Mesto Piešťany 
2. adresa zriaďovateľa školy:  Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany 
3. telefónny kontakt:   telefón/fax: 033/7765111,  033/7764444 
4. web sídlo zriaďovateľa školy: www.piestany.sk 



3 
 

c) informácie o činnosti rady školy  
 
Rada školy zasadala v šk. 2021/2022 dva krát v dolu uvedených termínoch 
formou IKT z dôvodu obmedzení platných počas nepriaznivej pandemickej 
situácie šírenia ochorenia Covid – 19.  
Na zasadnutí od 15.10. do 25.10.2021 formou IKT po oboznámení s programom 
a zaslanými dokumentami sa uzniesla hlasovaním per rollam nasledovne. 
Odporučila zriaďovateľovi školy schváliť:   
Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja školy na šk. roky 2020/2021 - 2021/2022             
za šk. rok 2020/2021,  
Návrh inovovaného Školského vzdelávacieho programu na šk. rok 2021/2022, 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach             
za šk. r. 2020/2021 
Zobrala na vedomie:  
Počty žiakov k 15.9.2021 na šk. r. 2021/2022 (výkaz 24-01 a 40-01),  
výšku príspevku žiakov na štúdium v šk. r. 2021/2022  
a rozpočet školy na kalendárny rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.  
Na zasadnutí od 22.2. do 25.2.2022 formou IKT po oboznámení s programom a 
zaslanými dokumentami sa uzniesla hlasovaním per rollam nasledovne. 
Odporučila zriaďovateľovi školy schváliť:   
Návrh vyradenia zo siete škôl elokovaného pracoviska vo Veľkých Kostoľanoch 
Zobrala na vedomie:  
Informácie o aktuálnom stave finančného zabezpečenia nákladov na prevádzku 
školy.  
 
  
d) počet detí, žiakov, hodnotenie žiakov a počet prijatých žiakov na ďalšie 
štúdium 
 
K 15.9.2021 bolo prijatých na štúdium 252 žiakov. 
K 1.2.2022 na doplňujúcich prijímacích skúškach bolo prijatých 21 žiakov. 
 
Počet žiakov k 15.9.2021 
Prípravné štúdium (PŠ1 + PŠ2):  94           
Žiaci I. a II. stupňa základného štúdia:  791 
Žiaci s rozšíreným štúdiom: 8 
Žiaci štúdia pre dospelých (ŠPD): 21 
 
Počet žiakov k 30.6.2022 
Prípravné štúdium (PŠ1 + PŠ2):  100             
Žiaci I. a II. stupňa základného štúdia:  752 
Žiaci s rozšíreným štúdiom: 8 
Žiaci štúdia pre dospelých (ŠPD): 22 
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Údaje o počte žiakov postupujúcich do 1.1.I. základného štúdia a vyššie. 
Do 1.1.I. základného štúdia a vyššie postúpilo 105 žiakov.  
 
Údaje o počte absolventov a prijatých žiakov na ďalšie umelecké štúdium. 
 
Absolventi 1. a 2.časti I.stupňa základného štúdia a rozšíreného štúdia, II. stupňa 
základného štúdia a rozšíreného štúdia a štúdia pre dospelých: 
 
Hudobný odbor: 
absolventi 1.časti, I. stupňa ZŠ – 29 žiakov  
absolventi 1.časti, I. stupňa rozšíreného štúdia – 1 žiak 
absolventi 2.časti, I .stupňa ZŠ – 17 žiakov 
absolventi 2.časti, I. stupňa rozšíreného štúdia – 1 žiak 
absolventi II. stupňa rozšíreného štúdia – 1 žiak 
absolventi štúdia pre dospelých – 2 žiaci 
 
Výtvarný odbor:  
absolventi 1.časti, I. stupňa ZŠ – 27 žiakov 
absolventi 2.časti, I. stupňa ZŠ – 31 žiakov 
absolventi II. stupňa ZŠ – 8 žiakov 
absolventi štúdia pre dospelých – 4 žiaci 
 
Tanečný odbor: 
absolventi 1.časti, I. stupňa ZŠ – 21 žiakov 
absolventi 2.časti, I. stupňa ZŠ – 4 žiaci  
absolventi II. stupňa ZŠ – 4 žiaci 
absolventi štúdia pre dospelých – 1 žiak 
 
Prijatí na ďalšie umelecké štúdium – 7 žiakov 
 
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
Celkový prospech v I. polroku: 
Prospel s vyznamenaním: 736 
Prospel: 13 
Neprospel: 1 
Neklasifikovaný: 0 
 
Celkový prospech v II. polroku: 
Prospel s vyznamenaním: 754 
Prospel: 18 
Neprospel: 2 
Neklasifikovaný: 0 
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e) počet pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov  
  
Počet pedagogických zamestnancov bol v počte 37 a kvalifikovanosť 91,89%. 
Hudobný odbor - 27, Výtvarný odbor - 6 a Tanečný odbor – 3 + 1 korepetítor. 
Nepedagogických zamestnancov bolo celkom 7 a 1 na dohodu /digitalizácia/  
 
f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov  
 

 
 
g) informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia  
na verejnosti  
 
V tomto školskom roku sme realizovali vystúpenia a výstavy naprieč všetkými 
odbormi – Polročná výstava prác všetkých žiakov VO v Dome umenia Zimný 
semester, Zimný koncert klavírneho oddelenia v Malej sále Domu umenia, Jarný 
a Letný koncert hudobného odboru v KSC Fontána, absolventské koncerty 
hudobného odboru, program tanečného odboru na hlavnom pódiu pri príležitosti 
otvorenia letnej kúpeľnej sezóny, Záverečné a absolventské vystúpenie žiakov 
tanečného odboru vo veľkej sále Domu umenia a ďalšie akcie v spolupráci 
s organizáciami a partnermi v rámci ich podujatí.  
 
h) informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 
Škola spolupracovala od 23.8. do 26.8.2022 na projekte vzdelávania 
Medzinárodná Jazzová Dielňa Doda Šošku 2022 v Piešťanoch s organizátorom 
HLAVA XXII, Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých. 
  
i) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole  
 
V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná inšpekčná činnosť v škole Štátnou 
školskou inšpekciou. 

počet                    %
spĺňajú

kvalifikačné
predpoklady                     

 %
nespĺňajú

(os.) kvalifikačné
predpoklady 

 %
dopĺňajú si

(os.) kvalifikačné
predpoklady

 % počet                    %
spĺňajú

kvalifikačné
predpoklady                    

 %
nespĺňajú

(os.) kvalifikačné
predpoklady 

 %
dopĺňajú si

(os.) kvalifikačné
predpoklady 

 %

Hudobný odbor 27 72,97 27 100,00 3 11,11 2 66,67 27 72,97 27 100,00 3 11,11 2 66,67

Výtvarný odbor 6 16,22 6 100,00 0 0,00 0 0,00 6 16,22 6 100,00 0 0,00 0 0,00

Tanečný odbor 4 10,81 4 100,00 0 0,00 0 0,00 4 10,81 4 100,00 0 0,00 0 0,00

Pedagogickí zamestnanci celkom 37 100,00 37 100,00 3 8,11 2 5,41 37 100,00 37 100,00 3 8,11 2 5,41

Ped. Zamestnanci z celk. počtu zam. 37 84,09 37 84,09

Nepedagogickí zamestnanci celkom 7 15,91 7 100,00 0,00 0,00 7 15,91 7 100,00 0,00 0,00

Počet zamestnancov celkom 44 100,00 44 100,00

Počet zamestnancov na dohodu 1 2,22 1 1,00 0 0,00 0 0,00 1 2,22 1 1,00 0 0,00 0 0,00

Počet zamestnancov spolu 45 100,00 45 100,00

Počet zamestnancov                                                             
v školskom roku 2021/2022 

I. polrok šk. roka II. polrok šk. roka

100,00 8,11 2,00 100,00 8,11 2,00

100,00 6,82 4,55 100,00 6,82 4,55

100,00 6,67 4,44 100,00 6,67 4,44
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j) informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 
podmienkach školy  
 
Priestorové a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu, technická úroveň budov a zariadení, opravy a údržba boli uskutočňované 
tak aby nenarušili priebeh vyučovania z rozpočtovaných finančných prostriedkov 
poskytnutých zriaďovateľom školy. Pravidelne sa vykonali revízie elektrických 
zariadení a strojov, elektrických rozvodov, hasiacich prístrojov, kotolní, 
dymovodov, plynových rozvodov aj zariadení a školenia zamestnancov BOZP             
a OPP. Vďaka schváleniu presunutia časti ušetrených mzdových finančných 
prostriedkov na prevádzku a údržbu v rámci rozpočtu školy koncom roka 2021                          
sa realizovali: oprava zásuviek, osvetlenia v exteriéroch školy a el. ohrievača 
vody, Štúrova 6 č.5 – technická miestnosť pripravovaná pre vypaľovacie pece 
výtvarného odboru - oprava stien vrátane maľovania, prípojky vody a kanalizácie, 
obklady stien a vyrovnanie podlahy s pokládkou dlažby, Teplická 50 S4 – 
miestnosť v suteréne pripravovaná na vyučovanie hudobnej náuky, počítače 
a hudba a pod. – oprava pohyblivých častí budov (okná a dvere) vrátane 
demontážnych a montážnych prác, Teplická 50 terasa – oprava dažďových 
zvodov, nákup 8 ks 24´´ LCD monitorov + soundbar   pre hudobný odbor, nákup 
7 ks grafický tablet WACOM INTUOS pre výtvarný odbor, Teplická 50 č.2 - 
zasadacia aj volebná miestnosť, učebňa HO - nákup 1 ks mobilná megneticko-
keramická tabuľa s príslušenstvom, mobilné skladacie stoly 12 ks 
s uskladňovacím vozíkom a 60 ks školské tapacírované a stohovacie stoličky 
ESO,  nákup pracovných odevov,  hygienických, dezinfekčných a ochranných 
prostriedkov pre všetky priestory školy a  pre zamestnancov.  
Od 1.1.2022 sa však vďaka enormnému nárastu cien nielen energií ale postupne 
príspevku na stravu zamestnancov a ďalších aj mzdových nárokov                                  
pre zamestnancov dostáva nedofinancovaný celkový rozpočet na hranicu 
platobnej neschopnosti čo ohrozuje prevádzku a realizáciu výchovno-
vzdelávacieho procesu vo všetkých umeleckých odboroch. 
Poďakovanie v tejto nepriaznivej finančnej situácii patrí zriaďovateľovi školy               
za opravu havarijného stavu rozvodu vody v zemi na Štúrovej 6 a RZ pri ZUŠ            
za nákup hygienických potrieb, vzdelávacích materiálov, financovanie dopravy 
na súťaže a vzdelávacie výstavy a iné. 
 
k) informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie 
dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské 
zariadenie nedostatky 
 
Škola naďalej nespĺňa podmienky plno - organizovanej ZUŠ nakoľko štúdium 
prebieha len v troch odboroch : hudobnom, výtvarnom a tanečnom.                          
Žiakom sa aj počas pandemických obmedzení proti šíreniu Covid – 19 a počas 
náhradnej formy vzdelávania dištančne podarilo získať ocenenia na rôznych 
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online súťažiach. Dôležitá bola aj spolupráca zákonných zástupcov žiakov počas 
dištančnej formy vzdelávania a interakcia žiak/učiteľ/rodič aby bolo možné 
udržanie už získaných kompetencií žiaka počas prezenčného vzdelávania. 
Dôležitou je samozrejme aj domáca príprava a tvorba žiaka vo všetkých odboroch 
ZUŠ s následným vyhodnotením vyučujúceho ktorá je neodmysliteľnou súčasťou 
umeleckého štúdia a teda nie krúžkovej činnosti. V rámci možností a vybavenia 
zabezpečeného v predošlom a v tomto roku sa realizácia dištančného vzdelávania 
zlepšila, ale je veľmi dôležité ovládanie v súčasnej dobe dostupných IKT 
technológií pre všetkých zúčastnených aj v prípade dištančnej formy vzdelávania.   
Stále pretrváva nedostatok žiakov na dychové drevené a plechové nástroje čo 
súvisí o. i. aj s fyzickou disponibilitou žiaka a ako bolo už uvedené aj neustálou 
domácou prípravou. Naďalej je nutné podporovať komorné zoskupenia rôzneho 
druhu a zamerať sa na aj ich prípadné zlúčenie do väčšieho umeleckého telesa 
s možnosťou medziodborovej spolupráce.  
 


