
Súkromná základná umelecká škola , Novohradská 2 , 98401 Lučenec 
 

  Č. j.     53/2022  SZUŠ LC                              V Lučenci 

            19.9.2022 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 jej výsledkoch a podmienkach  
za školský rok 2021/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

a/Údaje o škole 

 

l/  Názov školy:   Súkromná  základná umelecká škola 

2/ Adresa školy:   Ulica novohradská 1077/2, 984 01  Lučenec 

3/ Telefónne číslo :   +421 911857299 

                                                                  

4/ Webové sídlo: www. bestartschool.eu 

                                                                      

5/ Adresa elektronickej pošty:  zusluc@gmail.com. 

  

                                                         

6/ Mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie 

 

a/ Mgr. Jana Kemeníková  -     riaditeľka školy 

b/ Ildikó Meidliková          -     zástupkyňa riaditeľky školy  

c/ Jarmila Balázsová          -     zástupkyňa riaditeľky školy  

 

7/ Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy    

   
 Predseda:              Bohumil Nový                 -  pedagogický   zamestnanec SZUŠ     

                                                                           Lučenec  

Členovia rady školy:       

                               Kornélia Poprádiová       -  ostatný zamestnanec SZUŠ  

                               Mgr. Peter Csúsz             -  poslanec BBSK 

                               MUDr.Attila Rendek       - zástupca rodičov SZUŠ 

                               Mgr. Pavol Baculík          -  poslanec BBSK 

                               Ing. Martin Bielik            - zástupca zriaďovateľa ZUŠ n.o. 

                                                                         - zástupca rodičov SZUŠ 

                              Tomáš Demecs                  - pedagogický zamestnanec 

                                                                         - zástupca zriaďovateľa ZUŠ n.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Ján Badinka                          -  zástupca rodičov 

 JUDr. Adriana Krpčiarová   - delegovaný poslanec 

 
 

Mená a priezviská členov Umeleckej rady 

mailto:zusluc@gmail.com


 

Umelecká rada  ZUŠ 

bola  dôležitou súčasťou vedenia školy, ktorej   vedúcou bola  p. Mária  

                                                                                                        Ďurkovičová    

                                                                                                          

         Umelecká rada SZUŠ  pracovala v zložení: 

p.Mgr. Alica Vajdová                - klavírne oddelenie ,  keyboard 

          p. Tomáš Demecs                      - sláčikové oddelenie, 

          p. Tibor Borský                          - gitarové oddelenie 

          p. Jana Balogová                        - dychové oddelenie , akordeónové   

                                                                oddelenie a   bicie   nástroje 

          p. Mgr. Zuzana Garajová           - literárno-dramatický odbor    

                                                                tanečný odbor 

          p. Gabriel Kurák                         - výtvarný odbor 

          p. Mária Ďurkovičová                 - oddelenie hudobnej náuky    

          p. Helena Blažejová                    - spevácke oddelenie 

 

 

b/ Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu 

 

1/ Názov:    Základná umelecká škola n. o.                     

 

2/ Sídlo: Ulica novohradská 1077/2, 984 01  Lučenec      

 

3/ Telefónne číslo:  0903720744 

 

4/ Adresa elektronickej pošty:  kemenikova@gmail.com 
 

 

c/ Informácia o činnosti  rady školy  

 

1/ Rada školy pri SZUŠ zasadala 3x           31.8.2021, 9.12.2021, 10.2.2022   

                                                                    18.5.2022. 

 

Rada školy na svojich zasadnutiach prerokúvala rôzne otázky týkajúce sa plánu 

práce školy, správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, školským vzdelávacím 

programom, vnútornými smernicami, počtami žiakov /prijímacie pohovory, 

prijímacie skúšky/ pre jednotlivé odbory  ako aj pandémiou covid – 19. 

Zasadnutia rady školy boli nápomocné pre celkový chod školy a všetky aktuálne 

témy boli v súlade  pri  zabezpečení prosperity školy. 

 

d/ Počet detí, žiakov, poslucháčov 

1/ V školskom roku 2021/2022 škola vzdelávala 593 žiakov 
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     V štyroch odboroch:   hudobný odbor  -   klavírne oddelenia /keyboard/  

                                                                       spevácke oddelenie 

                                                                       dychové oddelenie 

                                                                       sláčikové oddelenie 

                                                                       akordeónové oddelenie 

                                                                       gitarové oddelenie      

                                                                        oddelenie bicích nástrojov 

                                         výtvarný odbor 

                                         tanečný odbor 

                                         literárno-dramatický odbor 

 

e/  Počet pedagogických a ďalších zamestnancov 

 

1/  Počet pedagogických zamestnancov:  22 

     Počet ďalších zamestnancov: 5 

     

f/  Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

1/ Z celkového počtu 22 pedagogických zamestnancov boli dvaja pedagógovia     

    nekvalifikovaní.  

 

h/ Informácia o projektoch do ktorých je škola zapojená 

    1/ Projekty boli zamerané na podporu mladých talentov v oblasti výtvarného 

umenia s cieľom spopularizovať výtvarné umenie, literárno-dramatické umenie 

vo forme predstavenia tvorby začínajúcich umelcov a podpory kreativity mladých 

ľudí v spolupráci s Mestom Lučenec a ďalšími umeleckými inštitúciami. 

 

i/ Informácia o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

1/ Výsledky poslednej komplexnej inšpekcie v SZUŠ Lučenec boli nasledovné: 

- Výsledky výchovy a vzdelávania – na dobrej úrovni 

- Podmienky výchovy a vzdelávania vo všetkých ukazovateľoch – na dobrej  

                                                                                                         úrovni 

- Koncepčnosť, ciele výchovy a vzdelávania, strategické a operatívne 

plánovanie, odborné a pedagogické riadenie, informačný systém, kvalita 

pedagogickej dokumentácie – na veľmi dobrej úrovni 

- Kontrolný systém, plnenie učebných osnov a učebných plánov, 

dodržiavanie všeobecne záväzných a právnych predpisov – na dobrej úrovni 

- Riadenie školy – na veľmi dobrej úrovni 

 

j/  Informácie o priestorových podienkach a materiálno-technických  

     podmienkach školy. 

1/  Plnoorganizovanosť školy prebieha  komplexne v jednej budove, ktorá   

maximálne vyhovuje priestorovým podmienkam školy aj z hľadiska   

medziodborových vzťahov. 



 V školskom roku 2020/2021 riaditeľka školy  vyhovela požiadavkam 

niektorých riaditeľov ZŠ v meste Lučenec a umožnila na základe písomnej 

dohody výučbu  jednotlivých odborov ZUŠ žiakom, ktorí sa do priestorov ZUŠ 

nemohli  dostaviť z technických príčin  

Pandémia Covid 19 sa týkal aj ZŠ a z toho dôvodu vyučovanie bolo 

uskutočňované podľa možností a pokynov nadriadených orgánov.   

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy maximálne vyhovujú pre 

plynulý chod školy.  

 Škola dodržiavala a spĺňala požiadavky na povinné materiálno-technické 

a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre jednotlivé 

odbory umelecké vzdelávania v základnom umeleckom vzdelávaní, schválené 

MŠ SR pod názvom Základné a odporúčané materiálno- technické a priestorové 

zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v ZUŠ. 

Vybavenosť tried individuálneho a kolektívneho vyučovania je aj prispôsobená 

požiadavkam jednotlivých odborov a oddelení.  

V triedach individuálneho vyučovania sa nachádzajú nástroje potrebné 

k výchovno-vyučovaciemu procesu a zároveň aj technické vybavenie, ktoré je 

neodmysliteľné pri nácvikoch jednotlivých zoskupení. 

V triedach kolektívneho vyučovania sa nachádzajú učebné pomôcky podľa 

učebných plánov potrebných pri umeleckom vzdelávaní a pri umeleckej 

tvorivosti. 

Podľa požiadaviek jednotlivých odborov a oddelení sa postupne doplňujú 

učebné pomôcky pre všetky odbory a oddelenia SZUŠ s prihliadnutím na 

finančné možnosti školy, ako napr. celkové udržiavanie hudobného parku, 

notový materiál,  a najnutnejšie potreby pre výtvarný odbor, tanečný odbor 

a literárno-dramatický odbor.    

 

   k/   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej   

         činnosti  školy  

1 o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

          - škola je financovaná z daní miest a obcí v originálnej kompetencii 

 

2  o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným   

            zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi  

           vyživovaciu povinnosť.    

          -  škola  získava finančné prostriedky od rodičov vo forme školného –     

             nedaňové príjmy  

      3     o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe  

             ich  použitia v členení podľa financovaných aktivít          

          - vzdelávacie poukazy sa SZUŠ netýkali 

  

      4   o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, alebo zákonných  



           zástupcov  žiakov, právnických osôb, alebo fyzických osôb a spôsob ich  

           použitia v členení podľa finančných aktivít 

-   finančné prostriedky získané od rodičov formou školného – nedaňové        

     príjmy     sa  započítavajú do celkového rozpočtu školy 

5   iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

-   škola nedisponuje finančnými prostriedkami podľa osobitných predpisov 

 

 

l/ Údaje o aktivitách, koncertoch,  súťažiach a prezentácii školy na verejnosti 

 

    Aktivity a prezetnácia školy na verejnosti  boli poznačené  pandémiou Covid    

   19  ale i napriek tomu sa uskutočňovali nasledovné aktivity:  

 

                                                 

 

                 Názov súťaže 

 

        Ocenenie, počet žiakov 

 

Celoštátna súťaž Košice 

 – Mierová rozprávka 

 

 

          1 žiak  -  3. miesto  HO 

 

Rozprávková skrinka  

– Prehliadka divadelných súborov Banská     

   Bystrica 

 

15 žiakov  -  1. miesto LDO   

 

Celoslovenská súťaž  

SHOW CUP - Košice 

 

                                                    TO 

 11 žiakov – 2 prvé miesta 

 

Celoslovenská súťaž – Kremnické laso 

 

 HO 

 1 žiak  - 3. miesto 

 

Sládkovičová Radvaň – Banská Bystrica 

 

15 žiakov -  čestné uznanie                       

                                                        LDO 

 

HO – hudobný odbor 

LDO – literárno-dramatický odbor 

VO – výtvarný odbor         

TO -   tanečný odbor 



  

 

 

Koncertná činnosť – verejné  výstavy 

 

 

Zúčastnené odbory 

 

Výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ mesta Lučenec 

v počte 710 žiakov  
 

            HO 

            TO 

             LDO 

             VO 

 

Májový koncert pre širokú verejnosť 

 
 

 

            HO 

            TO 

             LDO 

             VO 

 

Druh vystúpenia 

 
 

 

Zúčastnené odbory 

Celoštátna akcia 

- Noc s Andersenom 

Novohradská knižnica 

 

LDO 

Uvedenie Erasmu s medzinárodnou účasťou 

Kultúrne vystúpenie 

 

HO 

Kultúrny program 

 – Veľkonočný jarmok Lučenec 

 

 

 

HO 

Deň matiek – Synagóga Lučenec 

- Kultúrne vystúpenie  

 

 

 

HO 

Deň  M.R. Štefánika 

- Ľudová hudba SZUŠ 

 

HO 

 

Kultúrny program – Deň matiek Ambra Lučenec 

 

HO 

 

 



Kultúrny program 

– Slávnostná schôdza odborových zväzov Lučenec 

HO 

 

Slávnostné vyhodnotenie novohradských produktov 

– Radnica Lučenec 

Kultúrny program 

 

 

HO 

Galaprogram víťazov 

 – Hviezdoslavov Kubín 

 

 

LDO 

Kultúrne vystúpenie k jubileu spisovateľky Hany 

Koškovej  

 

 

HO 

Deň obce  Tomášovce 

 – kultúrny program 

 

HO 

Vernisáž výstavy 

 – Mestský úrad Lučenec 

 

HO 

TO 

 

Predstavenie LDO 

 – divadelná inscenácia v rámci  

výchovných koncertov Mesta Lučenec 

 

 

LDO 

 

m/ Informácie o oblastiach v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o 

oblastiach v ktorých má škola nedostatky. 

 

 

silné stránky 

 

slabé stránky 

 

- škola pôsobí ako centrum umeleckého   

  vzdelávania  v meste Lučenec 

- úzke kontakty s konzervatóriami   

  a umeleckými školami na  

  Slovensku,ako aj s umeleckými  

  školami EÚ –   Francúzsko , Česko,    

  Maďarsko 

- kvalifikovanosť zamestnancov školy 

- aktivita v mimovyučovacej     

  a mimoškolskej oblasti 

- plnoorganizovanosť školy 

- poriadanie súťaží, koncertov, výstav,  

  

-  vzdelávacie poukazy sú pre SZUŠ    

   nevyužiteľné 
    
- na základe nedostatku finančných   

  prostriedkov vyplývajú vysoké    

  úväzky   učiteľov 
 



  metodických dní, tvorivých dielní,  

  seminárov        

- práca v sekciách umeleckého     

  zamerania 

- úspešnosť na domácich  

  a medzinárodných súťažiach 

- vytváranie priestoru umeleckým   

  aktivitám pre najširšie vrstvy    

  obyvateľstva 

- zvýšená pozornosť mimoriadne    

  nadaným talentovaným žiakom 

- spolupráca s materskými, základnými  

  a strednými školami mesta Lučenec vo    

  forme výchovných koncertov    

  a kultúrnych vystúpení 

- výhodné postavenie školy z hľadiska   

  nadregionálnej pôsobnosti 

- vzájomná súčinnosť všetkých   

  odborov,   

  sústredené pôsobenie v jednej budove, 

- stály záujem veľkého počtu žiakov   

  rôznych vekových kategórií    

  o štúdium, 

- pedagogické majstrovstvo   

  a angažovanosť učiteľov 

- organizovanie súťaží  

- organizovanie Medzinárodnej  

   výtvarnej súťaže  Mesto budúcnosti  

   s rôznymi  podtitulmi toho – ktorého  

   ročníka 

 

 

                Príležitosti 

 

 

Ohrozenia 

 

riešiť situáciu financovania SZUŠ  

s kompetentnými orgánmi 

 
 

 

financovanie školy formou originálnych 

kompetencií z daní, miest  a obcí 
 

 

 

 

 



 

 

Školský  rok  2021/2022 bol poznačený pandémiu COVID 19. Z tohto dôvodu  

bola prevádzka školy prispôsobená  daným podmienkam podľa príkazov MŠSR.    

 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

SZUŠ Lučenec za školský rok 2021/2022 bola  prerokovaná a schválená  

Pedagogickou radou  dňa:  21.9.2022. 

 

 

 

 

 

                                                  Mgr.   Jana   K e m e n í k o v á 

                                                  riaditeľka   S Z U Š  -  Lučenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rada školy pri SZUŠ Lučenec, Ulica novohradská 1077/ 2,  984 01  Lučenec 

 

 

Rada školy pri Súkromnej základnej umeleckej škole, Ulica novohradská 1077/2,  

 984 01  Lučenec 

na svojom zasadnutí dňa 5.10.2022 

 

berie na vedomie 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský  rok 2021/2022 Súkromnej základnej umeleckej školy, Ulica  

novohradská 1077/ 2,  984 01  Lučenec. 

 

 

 

Zapísala: 

Poprádiová 

 

 

                                                                              Bohumil Nový                                

                                                                  ……………………………. 

                                                                   predseda Rady školy SZUŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


