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1 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
Názov školy: Základná umelecká škola Trebišov 
 
Adresa školy: Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov 
 
Kontakt: 

• Telefón: 056/06722152 
• Fax: 6686017 
• Web: www.zustrebisov.sk 
• e-mail: zustv@zustrebisov.sk 
 

Zriaďovateľ: Mesto Trebišov 
 
Vedúci zamestnanci:  

• riaditeľ: PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art. 
• zástupca riaditeľa: Mgr. Ivana Bajužíková 
 

Rada školy pri ZUŠ Trebišov: 
• predseda: Izabela Bulinská, DiS. art. 
• členovia: Ing. Jaroslav Soták, Ing. Jaroslava Tereščáková, Ing. Gejza Gore, 

MUDr. Dušan Tomko, MUDr. Mária Plavnická, Ing. Milan Kozák, Ing. Martin 
Bizub, MUDr. Terézia Dvorová, Viera Brežinská, DiS.art., Bc. Marietta Hrešková   

 
Ďalšie poradné orgány 

• Umelecká rada – jej členmi sú vedúci predmetových komisií, vedúci umeleckých 
odborov, vedenie školy, schádza sa podľa potreby, najmenej trikrát  do roka. 
 

• Vedúci umeleckej rady: akad. maliar Anton Vasilko - vedúci výtvarného odboru 
• Členovia: PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art. - riaditeľka školy, Mgr. Ivana 

Bajužíková - zástupkyňa školy, Viera Brežinská DiS. art. - vedúca hudobného 
odboru, Lídia Orosová – vedúca tanečného odboru, Matúš Malý, DiS. art. – vedúci 
literárno-dramatického odboru, Anna Hubináková – vedúca PK strunového 
oddelenia, Izabela Bulinská DiS.art. – vedúca PK klávesového oddelenia, Tibor 
Mihaľov  – vedúci PK dychového oddelenia, Mgr. Ján Čverčko  - vedúci PK HN 
a spevu. 

 
• Pedagogická rada  - jej členmi sú pedagogickí zamestnanci ZUŠ, schádza sa raz 

mesačne. 
• Pracovná rada – jej členmi sú všetci zamestnanci ZUŠ, schádza sa podľa potreby, 

najmenej štyrikrát ročne.  
• Ďalšie metodické orgány - predmetové komisie jednotlivých umeleckých 

odborov: 
                                           
Vedúca PK klávesového oddelenia    - Izabela Bulinská DiS. art 
Vedúca PK strunového oddelenia    - Anna Hubináková 
Vedúci  PK dychového oddelenia                                      -          Tibor Mihaľov  
Vedúci  speváckeho oddelenia a HN                        -          Mgr. Ján Čverčko 
Vedúca PK medziodborovej  - VO, TO a LDO             - Lídia Orosová 
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2 ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZUŠ 
 
 

Rozdelenie žiakov podľa umeleckých odborov: 

 

Umelecké odbory                         Počet žiakov 

Hudobný odbor      305 žiakov 

Výtvarný odbor      136 žiakov 

Tanečný odbor 119  žiakov 

Literárno-dramatický odbor   12  žiakov 

Spolu 572 žiakov 
 

 

 

Rozdelenie žiakov podľa jednotlivých stupňov vyučovania: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dva skupinové odbory súčasne študovalo 8 žiakov. 
Druhý nástroj študovalo 6 žiakov. 
 
V elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom Meste navštevovalo hudobný odbor 26 

žiakov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prípravný ročník v HO, TO 64 žiakov 

Prvá časť základného štúdia                    275  žiakov 

Druhá časť základného štúdia                 191   žiakov 

Druhý stupeň  základného štúdia 33 žiakov 

Štúdium pre dospelých 9   žiakov 
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3 ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA 
A KLASIFIKÁCIE 

 
Hodnotenie je nevyhnutnou a dynamizujúcou súčasťou vyučovania. Plní viacero 

funkcií – výchovnú, kontrolnú, motivačnú či prognostickú. 
 

 
Metódy a prostriedky hodnotenia 

 
Učiteľ hodnotí žiaka štvorstupňovým hodnotením. Hodnotenie často ovplyvňuje 

žiakovu sebadôveru, utiahnutosť, ale aj priebojnosť, či sebavedomie. Preto musí byť učiteľ pri 
hodnotení objektívny a žiakov hodnotiť diferencovane, podľa ich individuálnych schopností. 
 
Kritéria hodnotenia 

 
Stupeň 1 – výborný 

Žiak sa systematicky pripravuje na vyučovanie. Jeho vedomosti a zručnosti sú v súlade 
s učebnými osnovami. Zvláda predpísané množstvo učiva. Interpretácia skladieb je zvládnutá 
po stránke rytmickej, technickej, výrazovej a pamäťovej. Zúčastňuje sa na verejných 
vystúpeniach a súťažiach. 

 
Stupeň 2 – chválitebný 

Žiak sa pripravuje na vyučovanie, ale jeho príprava nie je pravidelná. Jeho vedomosti sú 
v súlade s učebnými osnovami. Jeho prejav má však nedostatky po stránke výrazovej alebo 
technickej. Nemá problémy s hrou spamäti. Nezúčastňuje sa na verejných vystúpeniach. 

 
Stupeň 3 – uspokojivý 
Žiak sa nepripravuje systematicky na vyučovanie. Nespĺňa v úplnej miere požiadavky 

predpísané učebnými osnovami. Má problémy s hrou spamäti. Nezvláda dostatočne 
interpretáciu skladieb po stránke rytmickej, technickej a výrazovej. Nezúčastňuje sa na 
verejných súťažiach.  

 
Stupeň 4 – neuspokojivý 
Žiak sa nepripravuje na vyučovanie. Jeho vedomosti sú nedostatočné a nie sú v súlade 

s učebnými osnovami. Nemá záujem o hru na nástroji a štúdium v ZUŠ. 
 
 
Celkové hodnotenie žiaka sa vyjadruje stupňami:  
• prospel s vyznamenaním, 
• prospel, 
• neprospel. 
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Prehľad celkového prospechu žiakov na konci školského roka 2017/2018 podľa odborov 

Výtvarný odbor 
Prospel  s 
vyznamenaním Prospel Neprospel Neklasifikovaní 

I.časť  56 žiakov           
II. časť  66 žiakov           
               
II. stupeň  13 žiakov           
ŠPD    1  žiakov           
Spolu:  136 žiakov           

Tanečný odbor 
Prospel  s 
vyznamenaním Prospel Neprospel Neklasifikovaní 

Prípravné štúdium         
I.časť   56 žiakov           
II. časť   35 žiakov           
                  
II. stupeň   7 žiakov           
ŠPD   4 žiaci           
Spolu:    102 žiakov           

Hudobný odbor 
Prospel  s 
vyznamenaním Prospel Neprospel Neklasifikovaní 

Prípravné štúdium         
I. časť  112 žiakov    24 žiakov   8   
II. časť  65 žiakov    25 žiakov   7   
            
II. stupeň   11  žiakov      2 žiaci   0   
ŠPD     4 žiakov        0   
Rozšírené                  
Spolu  192 žiakov   51 žiakov  15 žiakov  
Literárno-dramat. 
odbor 

Prospel  s 
vyznamenaním Prospel Neprospel Neklasifikovaní 

I.časť   10 žiakov          
II. časť   2 žiaci           
II. stupeň              
ŠPD               
Spolu:   12 žiakov         
        
 
64 žiakov absolvovalo prípravný ročník. Z toho 17 žiakov v TO a 47 žiakov v HO. 
 
Celkové hodnotenie všetkých odborov:   Prospel s vyznamenaním:  442 žiakov 
      Prospel:      51 žiakov 
      Neprospel:                    0 žiak 
      Neklasifikovaní:    15 žiakov 
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4 ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANIE 
 
 
Škola má zriadené 4 umelecké odbory:  

• hudobný 
• tanečný 
• výtvarný  
• literárno-dramatický 
 
Hudobný odbor 

Študijné zameranie: hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na 
husliach, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na gitare, hra na zobcovej flaute, 
hra na priečnej flaute, hra na saxofón, hra na trúbke, hra na klarinete, hra na cimbal, 
hra na bicie nástroje a spev. 
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú spoločné aktivity: komorná hra, hra 
v súboroch, v hudobnej skupine, spievanie v detskom zbore. 
 
Výtvarný odbor 

Vyučujú sa tieto disciplíny: kresba, maľba, grafika, dekoratívna činnosť, 
modelovanie a práca s materiálom, fotografia, počítačová grafika, grafický dizajn, 
dizajn, inštalácia v priestore, keramika, telová tvorba, základy architektonickej tvorby. 
Prezentácia tvorby sa realizuje formou výstav a projektov. 
 
Tanečný odbor 

Študijné zameranie: tanečná príprava, tanečná prax, klasický, ľudový, džezový 
tanec, práca v súboroch a tvorba tanečných choreografií. 
 
Literárno-dramatický odbor 

 Študijné zameranie: dramatická príprava, prednes, pohyb, práca v súbore, 
dramatika a slovesnosť, bábkarské oddelenie. 

 
 
Zoznam uplatňovaných učebných plánov  
 
- Učebné plány schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

dňa 4. februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 pre základné umelecké školy s 
platnosťou od 1. septembra 2015. 

- Učebné plány základnej umeleckej školy pre hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-
dramatický odbor ( schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 22. 12. 
2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004 (4. ročník II. stupňa 
a ŠPD ) 

- Nové schvaľovacie doložky „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky dňa 15. júna 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre 
základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2015“ a rámcové učebné plány 
Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy schválené Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. januára 2016 pod číslom 
2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 20. januára 2016. 

 5 



- Dodatok č. 3 schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10A0 pre základné umelecké 
školy s účinnosťou od 1. septembra 2018. 

 
 

Zoznam uplatňovaných učebných osnov 
 

• učebné osnovy hry na klavíri 
• učebné osnovy hry na keyboarde 
• učebné osnovy hry na akordeóne 
• učebné osnovy hry na flaute 
• učebné osnovy hry na klarinete 
• učebné osnovy hry na gitare 
• učebné osnovy hry na husle  
• učebné osnovy hry na bicie nástroje  
• učebné osnovy hry na saxofón 
• učebné osnovy hry na cimbal 
• učebné osnovy hlasovej výchovy a spevu 
• učebné osnovy tanečného odboru základnej umeleckej školy 
• učebné osnovy výtvarného odboru základnej umeleckej školy 
• učebné osnovy literárno-dramatického odboru 

 
 
Štátny vzdelávací program základnej umeleckej školy v Slovenskej republike 
  

ISCED  1B – Primárne umelecké vzdelanie 
ISCED  2B -  Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie  

 
 
Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy v Trebišove 

 
ISCED 1B – Primárne umelecké vzdelanie 
ISCED 2B – Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie 
 
Obidva dokumenty sú podrobne vypracované podľa vzoru -  „Metodika tvorby 

Školského vzdelávacieho programu“. 
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5 ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ 
KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV 

 
 
Všetci pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Jeden 

vyučujúci však vyučuje hlavný predmet nie vo svojej aprobácii. 
V ZUŠ Trebišov vyučuje 26 pedagogických zamestnancov. Z toho 9 pedagógov 

ukončilo vyššie odborné vzdelanie na Konzervatóriu v Košiciach, 2. ukončili vyššie odborné 
vzdelanie na Konzervatóriu v Prahe, 5 pedagogických zamestnancov získalo vyššie odborné 
vzdelanie na Strednej umeleckej škole v Košiciach, jedna vyučujúca ukončila vysokoškolské 
štúdium I. stupňa  a 9. pedagogickí zamestnanci majú ukončené vysokoškolské vzdelanie II. 
stupňa (z toho 1 s rigoróznou skúškou a 2. atestáciou). 
 
 
Prehľad pedagogických zamestnancov podľa vyučovacieho predmetu 
 

Vyučovací predmet HO Počet uč. Meno 

Hra na klavíri 8 

K. Šulanová   B. Berényiová 
I. Obrinová  I. Bulinská 
PaedDr. V. Jakimová  I. Mihaľová 
Mgr. I. Bajužíková  I. Zselenáková  

Hra na keyboarde 3 
J. Hubinák    V. Brežinská 
K. Bari     

Hra na gitare 5 

A. Hubináková   T. Mihaľov 
Mgr. R. Pristáš    
Mgr. J. Čverčko 
Š. Balogh     

Hra na akordeóne 2 
V. Brežinská     
J. Hubinák     

Hra na zobcovej flaute 2 
A. Kudla     

    Š. Balogh     
Hra na 

saxofóne,klarinete 1 A. Kudla     

Hra na trúbke 2 K. Bari    T. Mihaľov 

Hra na husliach 2 
J. Vasiľ     
P. Olejár     

Hra na bicích nástroje 2 K. Bari    T. Mihaľov 
Hra na cimbal 1 J. Vasiľ   
Spev 1 I. Matyašová     
Hra na violončele 
Hra na kontrabase 2 Mgr. art. Z. Ďurčeková      

Mgr. R. Pristáš     

Hudobná náuka 3 
Mgr. I. Bajužíková     
Mgr. J. Čverčko 
Š. Balogh     
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Vyučovacie predmety LDO Počet uč. Meno 

    Bábkarské oddelenie 

1      M. Malý, DiS. art. 

  
Dramatická príprava   
Dramatika a slovesnosť   
Pohyb   
Prednes   
Práca v súbore   

Vyučovacie predmety VO Počet uč. Meno 
Maľba 
Grafika 
Grafický dizajn 
Dizajn 
Kresba 
Dekoratívna činnosť 
Práca s materiálom 
Počítačová grafika 
Fotografia 
Inštalácia v priestore 
Keramika 
Modelovanie a práca     

s materiálom 
Telová tvorba 
Základy 

architektonickej tvorby  

2 akad. maliar A. Vasilko 
Mgr. R. Štefaňák 

  
  
  
  
  
  

 Vyučovacie predmety TO Počet uč. Meno 
Tanečná príprava 

2 L. Orosová 
Mgr. J. Pajtášová 

Tanečná prax 
Klasický tanec 
Ľudový tanec 
Džezový tanec 
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6 ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 
Cieľom ďalšieho vzdelávania je zvyšovať osobný rozvoj na všetkých úrovniach 

vzdelávania, ktorý možno dosiahnuť len ďalším vzdelávaním a ďalšou odbornou prípravou. 
        V školskom roku 2017/2018 bol M. Malý, DiS. art. zaradený do adaptačného 
vzdelávania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 



7 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA 
VEREJNOSTI 

 
 
V školskom roku 2017 / 2018 sa Základná umelecká škola v Trebišove zúčastnila týchto 

aktivít. 
 
September 

1. Karpatské Bienále grafiky detí a mládeže 2017 – výtvarná medzinárodná súťaž ( za 
Slovensko vystavujúci žiaci našej školy Marianna Kolodiová  a Kristína Vatraľová z triedy 
akad. mal. A. Vasilka )  
 
2. Kultúrne vystúpenie v Múzeu a Kultúrnom centre Trebišov – výstava fotografií „ Machal & 
Machal“ v programe vystúpili žiaci D. Romančák, S. Kozák, V. Birová a J. Koreň z triedy p. 
uč. V. Brežinskej, DiS. art.  

 
 
Október  

3. Pietna spomienka venovaná 66. výročiu zaistenia, uväznenia a odsúdenia na dlhoročné 
väzenie študentov Gymnázia Trebišov. V kultúrnom programe vystúpili žiaci H. Urbanieková  
a J. Maťaš  z triedy p. uč. A. Hubinákovej. 
 
4. Vystúpenie v Klube kresťanských dôchodcov. V kultúrnom programe vystúpili D. 
Romančák, S. Kozák, K. Kozáková, J. Koreň a V. Birová. Program pripravila p. uč. V. 
Brežinská, DiS. art.  
 
5. Slávnostná akadémia a slávnostný koncert v divadelnej sále MsKS pri príležitosti 60. 
výročia založenia ZUŠ Trebišov. 
 
6. Prijatie jubilujúcich občanov mesta Trebišov ( 80,85,90 95 rokov ) primátorom mesta 
PhDr. M. Čižmárom. V programe vystúpili žiaci z triedy p. uč. V. Brežinskej, DiS. art.  
D. Romančák, S. Kozák, K. Kozáková, V. Birová a J. Koreň a ľudový súbor Čerešničky pod 
vedením p. uč. J. Vasiľa. 
 
7. Udelenie Plakety predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu 
Základnej umeleckej škole v Trebišove, pri príležitosti 60. výročia založenia školy v Štátnom 
divadle Košice. 
 

 
November 

8. Medzinárodná akordeónová súťaž pod názvom „Mezinárodní akordeónové dni v Praze 
2017“. Našu školu zastupoval žiak 4. ročníka Denis Romančák z triedy p. uč. V. Brežinskej, 
DiS. art.. 
 
9. Pri príležitosti 15. výročia založenia Ligy proti rakovine sa v Múzeu Trebišov uskutočnila 
slávnostná schôdza Slovenska, kde sa predstavili žiačky tanečného oddelenia – D. Suchožová, 
A. Vargová a L. Bodonová z triedy p. uč. L. Orosovej a žiaci S. Kozák, K. Kozáková a V. 
Birová, ktorých pripravila p. uč. V. Brežinská, DiS. art. 
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December 
10. Triedny koncert žiakov 1. ročníka tanečného odboru pod vedením p. uč. L. Orosovej .  
  
11. Mikulášsky triedny koncert žiakov p. uč. A. Hubinákovej a p. uč. J. Hubináka. 
 
12. Triedny koncert žiakov prípravného ročníka tanečného odboru pod vedením p. uč. L.       
Orosovej. 
 
13. IV. ročník Adventného koncertu v rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie 
v Trebišove, na ktorom sa predstavili žiaci a učitelia hudobného odboru ( výťažok z koncertu 
bol poukázaný na konto detského onkologického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v 
Košiciach ).  
  
14. Triedny koncert žiakov 2. ročníka tanečného odboru ( uč. L. Orosová ). 
 
15. Vernisáž výstavy „ Na skle maľované“ Mgr. Ľ. Bujdošovejv Múzeu v Trebišove. 
V programe sa predstavili žiaci v hre na akordeón D. Romančák a S. Kozák, ktorých 
pripravila p. uč. V. Brežinská, DiS. art.  a gitaristka S. Bojtiová z triedy p. uč. A. 
Hubinákovej. 
 
16. Vianočný koncert žiakov elokovaného pracoviska v Slovenskom Novom Meste pripravila 
p. uč. I. Zselenáková so žiakmi hudobného odboru. 
 
17. Vianočný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Trebišov v divadelnej sále MsKS. 
 

 
Január 

18. Novoročný koncert v Domove sociálnych služieb v Trebišove – hudobno-tanečný 
program, ktorý pripravili učitelia: L. Orosová, J. Vasiľ, Mgr. R. Pristáš a K. Bari 
 

 
Február 

19.  Verejný koncert žiakov a učiteľov v koncertnej sále ZUŠ Trebišov 
 

 
      Marec 
20. Vernisáž Mgr. H. Kováčovej- Koložváryovej „ Maľované príbehy“ v Múzeu Trebišov. 
V kultúrnom programe vystúpili D. Romančák, S. Kozák a V. Birová . Pripravila p. uč. V. 
Brežinská, DiS. art.  
 
21. Okresné kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí -  7 postupujúcich prác do 
celoslovenského kola z triedy akad. m. A. Vasilka a Mgr. R. Štefaňáka 
 
22. Slávnostná prezentácia knihy PaedDr. Jolany Janičkárovej v Múzeu Trebišov – Osudy 
slánskych Forgáčovcov a Waldbottovcov – účinkovali: D. Romančák, S. Kozák a V. Birová, 
program pripravila p. uč. V. Brežinská, DiS. art. 
 
23. Školská súťaž žiakov literárno-dramatického oddelenia „Vlastná tvorba“ v písaní vlastnej 
poézie a prózy ( tried. uč. M. Malý, DiS. art. ) 
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24. Školské kolo súťaže žiakov 2. ročníka v predmete HN – Najznámejšie ľudové piesne 
nášho regiónu. Pripravila p. zást. Mgr. I. Bajužíková. 
 
25. Regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru – „Zahraj, že mi, zahraj“. 
Žiakov pripravili p. uč. V. Brežinská, DiS.art. a Mgr. R. Pristáš. 
 
 
    Apríl 
26. Kultúrny program na Deň učiteľov v MsKS. Program pripravili p. uč. V. Brežinská, DiS. 
art., Mgr. R. Pristáš a p. uč. J. Vasiľ . 
 
27. Semifinálové kolo tanečnej súťaže v Košiciach „ Pohyb bez bariér“. Žiakov na súťaž 
pripravila p. uč. L. Orosová 
 
28. Seminár dychového oddelenia. Pripravil p. uč. T. Mihaľov 
 
29. Workshop jazzovej a populárnej hudby pre žiakov hudobného odboru s jazzovým 
klaviristom Arpádom Farkašom 
 
30. Okresné kolo výtvarnej súťaže – Čaro našej prírody. Žiakov na súťaž pripravil Mgr. R. 
Štefaňák 
 
31. Medzinárodná súťaž žiakov výtvarného odboru – Ríša fantázie. Triedny učiteľ- akad. m. 
A.Vasilko  
 
32. Gitarová prehliadka v sólovej a komornej hre. Pripravila p. uč. A. Hubináková  
 
33. Výtvarná súťaž pod názvom „Každý deň je deň Zeme“. Cenu mesta Trebišov získala 
žiačka Sára Hegedušová z triedy p. uč. Mgr. R. Štefaňáka 
 
34. Regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru Zahraj, že, mi 
zahraj...krajské kolo v Buzici. Žiakov pripravil p. uč. Mgr. R. Pristáš  
 
35. Finálové kolo celoslovenskej tanečnej súťaže Pohyb bez bariér v Žiline. Žiakov pripravila 
p. uč. L. Orosová  
 
36. Klavírna prehliadka „ Klaviristi klaviristom“. Pripravila p. uč. I. Bulinská, DiS. art.  
 
37. Celoslovenská súťažná prehliadka spevákov a hudobných skupín – Zemplín POP 
v Michalovciach. Žiakov na súťaž pripravil p. uč. Mgr. R. Pristáš 
 
38. Deň otvorených dverí v elokovanom pracovisku  v Slovenskom Novom Meste. 
Zorganizovala p. uč. I. Zselenáková, DiS. art. 
 
39. Zabezpečenie hudobného programu na vernisáži výstavy akad. m. A. Vasilka a akad. 
sochára R. Wagnera pod názvom „ Z blízka“. Účinkovali: p. uč. A Kudla a p. uč. K. Bari.  
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     Máj 
40. Kultúrny program v predvečer 1. mája na historickom námestí pred ZUŠ Trebišov.   
Program pripravili: p. uč. V. Brežinská, DiS. art., Mgr. J. Pajtášová a p. uč. J. Vasiľ 
 
41.  Triedny koncert p. uč. K. Šulanovej  
 
42. Celoslovenská akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Lipanoch. 
      Žiaka na súťaž pripravila p. uč. V. Brežinská, DiS. art. 
 
43.  Verejný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Trebišov 
 
44.  Okresná súťažná výstava “Sv. Trojhviezdie- Cyril, Gorazd, Metod“ 
 
45.  Triedny koncert p. uč. I. Bulinskej a p. uč. J. Vasiľa   
 
46. Celoslovenská výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“- víťazná práca v 5.   
       kategórii: Marína Ružinská z triedy akad. maliara A. Vasilka 
 
47. Sláčikový workshop s koncertným majstrom, hudobným pedagógom a zbormajstrom 
Karolom Petróczim 
 
48. Celoslovenská výtvarná súťaž: Gorazdovo výtvarné Námestovo 2018 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
49. Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicie nástroje v Nových Zámkoch. Žiaka na 
súťaž pripravil p. uč. T. Mihaľov  
 
50. Záverečný koncert žiakov TO spojený so slávnostným vyradením absolventov TO 
v MsKS. Pripravila p. uč. L. Orosová  
 
51. Výchovné koncerty žiakov tanečného odboru pre základné školy a dve triedy Gymnázia 
v Trebišove. Pripravila p. uč. L. Orosová  
 
52. Triedny koncert p. uč. B. Berényiovej, DiS. art.  
 
                                                                                                                                                                                     
      Jún 
53. XVII. ročník medzinárodnej akordeónovej súťaže – Euromusette Goldentango 2018 
v Rajeckých Tepliciach. Žiakov na súťaž pripravila p. uč. V. Brežinská, DiS. art.  
 
54. Triedny koncert p. uč. Mgr. R. Pristáša a p. uč. K. Bariho 
 
55. Absolventský koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru v koncertnej 
sále ZUŠ Trebišov 
  
56.Triedny koncert p. uč. I. Matyašovej v koncertnej sále ZUŠ – spevácka trieda 
 
57. Triedny koncert p. riaditeľky PaedDr. V. Jakimovej, DiS. art. 
 
58. Slávnostné vyhodnotenie školskej výtvarnej súťaže k 60. výročiu založenia ZUŠ Trebišov 
pod názvom „ Svoju ZUŠku nosím v srdci“ 
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59. Vernisáž výtvarných prác absolventov výtvarného odboru v priestoroch ZUŠ  Trebišov 
 
60. Triedny koncert p. uč. Bc. I. Obrinovej, DiS. art., p. uč. A Kudlu, p. uč. P. Olejára, DiS. 
art. a p. uč. Mgr. art. Z. Ďurčekovej ( klavírna, dychová, husľová a violončelová trieda ) 
 
61. Triedny koncert p. uč. I. a T. Mihaľovcov 
 
62. Triedny koncert p. uč. V. Brežinskej, DiS. art. 
 
63. Triedny koncert p. zást. Mgr. I. Bajužíkovej a Mgr. J. Čverčka 
 
64. Vystúpenie žiakov TO v Domove sociálnych služieb v Trebišove. Pripravila p. uč. L. 
Orosová  
 
65.  Výchovný koncert pre žiakov ZŠ v elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom Meste 
Pripravila p. uč. I. Zselenáková, DiS. art.  
 
66.  Triedny koncert žiakov literárno-dramatického odboru. Pripravil p. uč. M. Malý, DiS. art. 
 
 
Účasť na súťažiach 
 
V školskom roku 2017/2018 sa žiaci ZUŠ v Trebišove zúčastnili týchto súťaží: 
 
 
HUDOBNÝ ODBOR 
 
1. Mezinárodní akordeonové dny v Praze 2017 
   Zlaté pásmo v II. kategórii              Denis Romančák – 4. ročník 
   Pedagóg: p. uč. Viera Brežinská, DiS. art. 
 
 
2. Školské kolo súťaže „ Najznámejšie ľudové piesne nášho regiónu“ pre žiakov 2. 
ročníka v hudobnej náuke 
   1. miesto:                                              Petra Hriczová 
   2. miesto:                                              Roland Úporský 
                                                                 Dominika Rozsypalová 
                                                                 Alexandra Zbojovská  
   3. miesto:                                              Iryna Slivka 
                                                                 Marta Rita Fogliaro 
                                                                 Laura Vargová  
   Pedagóg: p. zást. Mgr. Ivana Bajužíková 
  
 
 
3.  Regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru – Zahraj, že mi, zahraj 
     Zlaté pásmo                    Jozef Koreň –  spev ( s návrhom na postup na krajské kolo ) 
     Strieborné pásmo           Juraj Koreň  -  spev 
     Pedagóg: Mgr. Radovan Pristáš 
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     Strieborné pásmo                       Viktória Birová - spev    
                                                        Samuel Kozák  - akordeón 
      Pedagóg: p. uč. Viera Brežinská,  DiS. art.  
 
 
 
 4. Krajské kolo súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru Zahraj, že mi, zahraj   
     v Buzici 
     Strieborné pásmo                          Jozef Koreň – spev 
 
     Pedagóg: Mgr. Radovan Pristáš 
 
 
  5. Celoslovenská súťažná prehliadka spevákov a hudobných skupín – Zemplín POP  
       v Michalovciach 
       Strieborné pásmo                         Radoslava Oláhová ( v kategórii sólo spev ) 
       Bronzové pásmo                          hudobná skupina MAJDAR  
       Cena za inštrumentálny výkon    Matej Janok ( ukulele ) 
 
       Pedagóg: Mgr. Radovan Pristáš 
 
 
 
  6.  Celoslovenská súťažná prehliadka umeleckých škôl v hre na akordeóne v Lipanoch  

    Strieborné pásmo v III. kategórii      Denis Romančák 
 
    Pedagóg: Viera Brežinská, DiS.art.  
 
 

 
  7.  Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch 
       Strieborné pásmo v kategórii I/A v hre na malý bubon       Dominik Obrin 
       Strieborné pásmo v II. kategórii v hre na biciu súpravu      Dominik Obrin  
    
       Pedagóg: p. uč. Tibor Mihaľov                    
 
 

8. Euromusette Goldentango 2018 – XVII. ročník medzinárodnej akordeónovej 
súťaže v Rajeckých Tepliciach 
Zlaté pásmo v II. kategórii                  Denis Romančák ( v sólovej hre na akordeón ) 

         Strieborné pásmo v VI. kategórii        Samuel Kozák     ( v sólovej hre na akordeón ) 
 
         Zlaté pásmo v IV. kategórii                   Denis Romančák a Samuel Kozák (komorná hra) 
 
         Pedagóg: Viera Brežinská, DiS.art.      
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LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 
 
1.   Školská súťaž v písaní vlastnej poézie a prózy “Vlastná tvorba“ 
          Próza I. kategória                                     

1. miesto:                                  Nina Dufincová 
                                             Amália Kundrátová 
 

           2. miesto:                Monika Gašparíková    
                                                       Kristína Majovská 
 
           3. miesto:                                   Mária Plavnická 
                                                              Laura Vargová 
 
 
         Próza II. kategória  
          1. miesto:                          Brigita Hangyáková 
          2. miesto:                              Sarah Marta Mahutová  
          3. miesto:               Tamara Pavlíková 
 
   
          Poézia I. kategória 
           1. miesto:              Monika Gašparíková 
           2. miesto:                                       Kristína Majovská 
 
 
         Poézia II. kategória 
            1.miesto  Hannah Urbanieková                                  
  
         Pedagóg: Matúš Malý, DiS. art. 
 
Víťazné práce boli publikované v školskom časopise a ilustrované žiakmi výtvarného odboru. 
              
 
TANEČNÝ ODBOR 
 

1. Tanečná súťaž – Pohyb bez bariér semifinálové krajské kolo v Košiciach  
V detskej vekovej kategórii boli prihlásené dva tance: 
 
Tanec „Každý deň ...“                                12 žiačok 1.roč. / 2. časti 
 

            Trio – Jasmine Saskia Jansová, Viktória Birová a Nino Kožuch s tancom „Priateľstvo“   
            získalo 1. miesto s postupom na celoslovenské finále v Žiline 
                                                                                                                    
                                                
     2. Pohyb bez bariér – celoslovenské kolo v Žiline 
         Detská veková kategória 
         Tanec „ Priateľstvo“ získal 3. miesto                          trio: Jasmine Saskia Jansová  
                                                                                                      Viktória Birová 
                                                                                                      Nino Kožuch 
         Pedagóg: p. uč. Lídia Orosová                                                                          
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VÝTVARNÝ ODBOR 
 
1. Medzinárodná súťaž Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2017 
Vystavujúce práce zo Slovenska: 
Marianna Kolodiová 
Kristína Vatráľová 
Pedagóg: akad. maliar Anton Vasilko 
 
 
2. Súťaž Vesmír očami detí 2018 – okresné kolo  
 
Postupujúce práce do celoslovenského kola: 
IV. kategória:  
3. miesto                                                   Ružena Zoššáková              
Postupujúca práca                                  Boris Gábor                     
Postupujúca práca                                     Jakub Pavlíček                  
 
V. kategória 
1. miesto                                                     Marína Ružinská              
2. miesto                                                     Tamara Kožuchová          
Postupujúca práca                                       Leonard Lorinc                 
Postupujúca práca                                       Iryna Slyvka                     

 
Pedagógovia: akad. maliar Anton Vasilko a Mgr. Rastislav Štefaňák 
 
 
3. Okresné kolo výtvarnej súťaže Čaro našej prírody 
    Kategória B: 
    2. miesto                                                  Adam Benhammadi                
    4. – 10. miesto                                         Marianna Muchová 
                                                                     Pavol Kassay 
                                                                     Samuel Moroz 
                                                                     Nella Begalová 
                                                                     Maximilián Mikula 
 
   Kategória C: 
   1. miesto                                                     Miroslava Sochová   
   3. miesto                                                     Adelka   Gurová  
   4. – 10. miesto                                            Klaudia Borňáková  
                                                               Jessica Džupinová 
 
    Pedagóg: Mgr. Rastislav Štefaňák 
 
 
4. VI. ročník medzinárodnej súťaže Ríša fantázie v Lučenci  
    Strieborné pásmo v II. kategórii získala      Klára Marková 
 
    Pedagóg: akad. maliar Anton Vasilko 
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5. Výtvarná súťaž „Každý deň je deň Zeme“  
    Organizátor súťaže – Správa CHKO Latorica a Mesto Trebišov 
    Cenu mesta v IV. kategórii získala:                 Sára Hegedušová  
 
    Pedagóg: Mgr. Rastislav Štefaňák 
 
 
6. Okresná súťažná výstava „ Sv. Trojhviezdie – Cyril, Gorazd, Metod“ 
 
     3. miesto v I. kategórii získal: Viktor Fragner 
     Pedagóg: akad. maliar Anton Vasilko 
 
     3. miesto v II. kategórii získala: Viktória Lisá 
     Pedagóg: Mgr. Rastislav Štefaňák 
 
     1.miesto v III. kategórii získal: Samuel Šoltés  
     Pedagóg: akad. maliar Anton Vasilko 
 
 
 
7. Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 
    Víťazná práca v V. kategórii:    Marína Ružinská 
    Pedagóg: akad. maliar Anton Vasilko 
 
 
 
8. XXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Gorazdovo výtvarné Námestovo“ 
 
   3. miesto v I. kategórii získala:  Anabela Panáková 
   Čestné uznanie                         Šimon Toth 
   Pedagóg: akad. maliar Anton Vasilko 
 
 

9. Školská súťaž k 60. výročiu založenia ZUŠ Trebišov 
   Kategória 1. – 4. ročník 

1. miesto:  Miriam Diheneščíková  ( Mgr. Rastislav Štefaňák ) 
2. miesto:  Lucia Lejbová                ( akad. mal. Anton Vasilko ) 

             Zuzana Bodrogová         ( akad. mal. Anton Vasilko ) 
3. miesto:  Peter Zámborský            ( Mgr. Rastislav Štefaňák ) 

  
     Kategória 5. – 9. ročník 

1. miesto: Jakub Marko 
2. miesto: Barbora Bodnárová 
3. miesto: Zuzana Šrobárová 

                       Nela Romanová 
      Pedagóg: akad. maliar Anton Vasilko 
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8 ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA 
ZAPOJENÁ 

 
V školskom roku 2017/2018 najväčším projektom pre Základnú umeleckú 

školu Trebišov bolo zabezpečenie osláv k 60. výročiu založenia ZUŠ v Trebišove s následnou 
slávnostnou akadémiou a verejným koncertom v divadelnej sále MsKS v Trebišove. Na 
slávnostnom koncerte vystúpili pozvaní hostia, bývalí a súčasní žiaci školy.  

Základná umelecká škola Trebišov sa v minulom školskom roku zapojila tiež do 
spoločného projektu Mesta Trebišov a Správy CHKO Latorica pod názvom „Každý deň je 
deň Zeme“, v rámci ktorého sa žiaci výtvarného odboru zapojili do výtvarnej súťaže, z ktorej 
si Sára Hegedušová v 4. kategórii odniesla Cenu Mesta Trebišov. 

 
  

 
Interné projekty ZUŠ Trebišov 
 
- Slávnostný koncert k 60.výročiu založenia ZUŠ Trebišov v divadelnej sále MsKS v 

Trebišove 
- Adventný koncert v rímskokatolíckom kostole v Trebišove 
- Vianočný koncert v elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom Meste 
- Vianočný koncert v divadelnej sále MsKS pre občanov mesta Trebišov 
- Novoročný koncert v Domove sociálnych služieb v Trebišove 
- Verejný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v koncertnej sále ZUŠ 
- VI. ročník školskej súťaže žiakov LDO “Vlastná tvorba“ v písaní vlastnej poézie a prózy  
- Workshop jazzovej a populárnej hudby s Arpádom Farkašom- jazzovým klaviristom 
- Gitarová prehliadka v sólovej a komornej hre v koncertnej sále ZUŠ  
- Klavírna prehliadka „ Klaviristi klaviristom“ v koncertnej sále ZUŠ 
- Seminár pre žiakov dychového oddelenia v koncertnej sále ZUŠ 
- Promenádny koncert v predvečer 1. mája na historickom nádvorí školy 
- Prijímacie talentové skúšky spojené s Dňom otvorených dverí 
- Májový verejný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Trebišov 
- Sláčikový workshop pre žiakov HO so slovenským huslistom, koncertným majstrom, 

hudobným pedagógom a zbormajstrom Karolom Petróczim 
- Baletné predstavenie žiakov tanečného odboru spojené so slávnostným vyradením 

absolventov v divadelnej sále MsKS v Trebišove 
- Dva výchovné koncerty žiakov tanečného odboru pre žiakov ZŠ a Gymnázia v Trebišove 
- Výchovný koncert žiakov HO pre ZŠ v elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom 

Meste 
- Absolventský koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru spojený so 

slávnostným vyradením absolventov v koncertnej sále ZUŠ  
- Výtvarná súťaž venovaná 60. výročiu založenia ZUŠ Trebišov pod názvom „Svoju 

ZUŠku nosím v srdci“  
- Výstava absolventských prác žiakov výtvarného odboru vo výstavnej galérii na poschodí 

ZUŠ  
- Triedne koncerty 
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9 ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 
VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 

 
 

V školskom roku 2017/2018 nebola Štátnou školskou inšpekciou v Základnej 
umeleckej škole Trebišov vykonaná inšpekčná činnosť. 
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10 ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO 
TECHNICKÝCH PODMIENKACH 

 
 

Základná umelecká škola disponuje 25. miestnosťami, z toho je 18 tried hudobného 
odboru,  2 učebne a dielňa pre výtvarný odbor, 1tanečná sála, koncertná sála, sekretariát 
a kuchynka.  

V oblasti materiálno-technického vybavenia školy boli zakúpené:  4/4 husle, dva 
akordeóny, bicia súprava so stoličkou a kobercom pod biciu súpravu,10 ks baletných šiat, 
koberec do koncertnej sály, 4 kreslá na hornú chodbu pred triedy výtvarného odboru, 4 
vešiakové steny, 1 policový regál do triedy LDO, 3 notebooky, tlačiareň, vŕtacie kladivo 
a elektrická priamočiara píla.  
  V každej triede sa nachádza notebook s prístupom na internet a s CD prehrávačom. Pre 
jednoduchšie a ľahšie osvojenie učiva pre žiakov hudobnej náuky slúžia učebné pomôcky 
a digitálna technika - interaktívna tabuľa. 
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11 ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ 
VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 
 
 

Mzdové prostriedky celkom (610) 283 955,- € 
Odvody do poist. Fondov (620) 101 373,- € 
Spolu 385 328,- € 

 
 

Vlastné príjmy: školné 33 894,- € 
Finančné prostriedky určené na prevádzkové výdavky                   38 700,- € 

 
 

Výdavky 
Tovary a služby (630) 59 386,- € 
Z toho: energie 6 282,- € 
             vodné, stočné 500,- € 
             poštovné a telekom. služby 1 946,- € 
             ostatné  (kanc. mat. čist. prostr. stravné, knihy) 50 658,- € 
             odchodné, odstupné                                         0,- € 
Spolu 59 386,- € 

 
 
 

Chránená dielňa 9 686, - € 
Použitie Mzdy a odvody 9 686, - € 
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12 CIEĽ A KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY 
V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 + VYHODNOTENIE JEHO 
PLNENIA 

 
 
Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy v školskom roku 

2017/2018. 
Hlavným cieľom v minulom školskom roku bolo zorganizovanie a zabezpečenie 

dôstojných osláv 60. výročia založenia ZUŠ v Trebišove s následným verejným koncertom 
a slávnostnou recepciou. 

 Nakoľko škola prešla v minulom školskom roku na elektronické vedenie 
pedagogickej dokumentácie, bolo nevyhnutné vybudovať kvalitnú a funkčnú počítačovú sieť 
v celej budove. Realizácia sa uskutočnila počas letných prázdnin v mesiaci august a týkala sa 
týchto prác: 
 
- prierazov stien vo všetkých triedach, chodbách a v koncertnej sále 
- montáže inštalačných líšt  
- inštalácie dátových káblov a zásuviek 
- osadenia rozvodných skríň v počte 3 ks  
- prepojenia rozvodných skríň optickými káblami 
- osadenia optického panela 
- zvárania optických vlákien v počte 12  
- inštalácie pasívnych a aktívnych sieťových prvkov  
- zosieťovania a konfigurácie aktívnych sieťových prvkov ( switch, router ) 
- osadenia dátového úložiska a jeho zosieťovania 
- výspravných prác omietok 

 
 

 
• Školský vzdelávací program bol vo všetkých umeleckých odboroch doplnený o 3. 

ročník druhého stupňa základného štúdia a ŠPD 
• Medziodborová spolupráca medzi jednotlivými umeleckými odbormi (VO, TO, LDO) 
• Kvalitná príprava žiakov na verejné vystúpenia a súťaže 
• Rozvoj súborovej a komornej hry 
• Vynikajúce umiestnenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach v hudobnom 

odbore v akordeónovom oddelení 
• Organizácia interných seminárov pre žiakov HO v klavírnom a gitarovom oddelení  
• Vydanie školského časopisu žiakmi LDO a ilustráciami žiakov VO 
• Účinkovanie žiakov školy na spoločných podujatiach s Mestom Trebišov 
• Spolupráca s Múzeom a kultúrnym strediskom Južného Zemplína 
• Podpora odborného rastu pedagogických zamestnancov 

 
Záverom môžeme konštatovať, že ciele, ktoré si Základná umelecká škola v Trebišove  

vytýčila boli v príslušnom školskom roku splnené.  
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13 OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ 
VÝSLEDKY A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY 
A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
ZLEPŠIŤ VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ 

 
 
 

Silné stránky Slabé stránky 
• Tradícia a dosiahnuté výsledky 
• Kvalitný a skúsený pedagogický zbor 
• Profil absolventa 
• Úspešnosť v umeleckých súťažiach 
• Organizácia kultúrnych, motivačných 

tvorivých a vzdelávacích podujatí   
• Výborné materiálno-technické vybavenie 
• Spolupráca školy s verejnosťou a 

participácia na kultúrnom živote  
• Rodičovské združenie – spolupráca 

a finančná podpora pri realizácii aktivít  

• Kompetencie pedagógov vo využívaní 
IKT 

• Kompetencie pedagógov pri práci so 
žiakmi so ŠVVP  

• Formálna činnosť niektorých 
predmetových komisií 

• Propagácia aktivít školy 
• Chýbajúce zdroje na motivačné 

ohodnotenie  zamestnancov 
• Kapacitne nevyhovujúce priestory 

školy 
Ohrozenia Príležitosti 

• Financovanie originálnych kompetencií 
• Obmedzené možnosti ZUŠ získavať 

doplnkové finančné prostriedky 
z projektov 

• Legislatíva  
• Byrokracia a zaťaženosť vedenia školy 

a učiteľov 
• Zaneprázdnenosť žiakov  

• Výzvy na dotácie pre ZUŠ – investícia 
do modernizácie vyučovania  

• Nové elokované pracovisko 
• Viac vzdelávacích programov 

kontinuálneho vzdelávania určených 
pre pedagógov ZUŠ  

• Multižánrové  projekty  
• Partnerská spolupráca škôl – 

motivácia, výmena skúseností, 
projekty 
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14 VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA 
VÝKON POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA 
PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ 
PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM 

 
 
Žiaci, ktorí prejavia záujem študovať na stredných a vysokých školách s umeleckým 

zameraním môžu svoj talent rozvíjať v rozšírenom štúdiu pod odborným vedením pedagógov 
vo všetkých umeleckých odboroch. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame mená žiakov, ktorí boli v školskom roku 2017/2018 
prijatí na školy s umeleckým zameraním. 
 

 
Údaje o počte prijatých žiakov na školy s umeleckým zameraním: 

 
Hudobný odbor 

Meno žiaka Názov školy Odbor Učiteľ 
Adrián Kováč Konzervatórium 

Košice, Požiarnická        
Hra na 
kontrabas 

p. uč. Mgr. Radovan Pristáš 

Tanečný odbor    
Jasmine Saskia Jansová    Hudobno-tanečná 

škola Evy Jaczovej 
v Bratislave 

tanec p. uč. Lídia Orosová 

Výtvarný odbor    
Emma Kassayová 
Jakub Sedláček 
Viktória Žáková  
Kristína Kovaľová     

ŠÚV Jozefa Vydru v 
Košiciach  
 
ŠÚV Košice   

 fotografia     
scénografia  

p. uč. Mgr. Rastislav Štefaňák 
 
 
akad. maliar Anton Vasilko 
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ZÁVER 
 
 

Základná umelecká škola v Trebišove ponúka kvalitný školský vzdelávací program 
s kvalifikovaným kolektívom pedagogických zamestnancov. Vytvára podmienky pre aktívnu 
umeleckú činnosť žiakov základných a stredných škôl, čím spĺňa požadované  atribúty školy 
s významným kultúrno-výchovným poslaním.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Trebišove dňa 28. septembra 2018                  PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art. 
            riaditeľka školy      
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STANOVISKÁ K SPRÁVE O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ 
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 ZUŠ TREBIŠOV 
 
 
 
 
Pedagogická rada školy pri Základnej umeleckej škole v Trebišove, Mariánske námestie 
252/5, 075 01 Trebišov   
 
 
 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Trebišove 

v školskom roku 2017/2018 
 
  

 
 
 
 
Predkladateľ: PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art. 
                         riaditeľka ZUŠ     
 
                  
 
 
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy  v Trebišove v školskom roku 2017/2018 bola vypracovaná v zmysle 
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
 
 
 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade Základnej umeleckej školy v Trebišove 
dňa 28. septembra 2018, ktorá ju vzala na vedomie bez pripomienok. 

 
 
 
 
 

 
  
                                                          
                                                  .....................................................................................................     
                                                    PaedDr. Veronika Jakimová, DiS. art.  

        riaditeľka ZUŠ Trebišov            
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Rada školy pri Základnej umeleckej škole Trebišov, Mariánske námestie 252/5 075 01 
Trebišov 
 
 
 
 

RADA ŠKOLY 
pri ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE TREBIŠOV 

Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov 
 
 
 
 
Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2017/2018 
 
 
 

Rada školy pri ZUŠ Trebišov vyjadruje týmto súhlas  s obsahom Správy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy 
v Trebišove za školský rok 2017/2018, ktorú dňa 15. októbra 2018 na riadnom zasadnutí 
Rady školy, predložila riaditeľka ZUŠ Trebišov PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art. 

 
Rada školy pri ZUŠ Trebišov odporúča zriaďovateľovi Základnej umeleckej školy 

v Trebišove  - Mestu Trebišov túto správu schváliť. 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
                ............................................................................ 
                                                                                  Izabela Bulinská, DiS.art. 

predsedníčka Rady školy pri ZUŠ Trebišov 
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             Zriaďovateľ Základnej umeleckej školy v Trebišove – Mesto Trebišov 
 
 
 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 
Mariánske námestie 252/5, 07501 Trebišov 

 
 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Trebišove 

v školskom roku 2017/2018 
 
 
 
 
Predkladateľ: PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art. 
                         riaditeľka ZUŠ     
 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy  v Trebišove v školskom roku 2017/2018 bola vypracovaná v zmysle 
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
 
 
 
 
 
        ................................................ 

za predkladateľa 
 
 
 

Vyjadrenie zriaďovateľa školy k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Trebišove: 
 
 
 

Mesto Trebišov – zriaďovateľ ZUŠ Trebišov, týmto schvaľuje Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Trebišove 
v školskom roku 2017/2018. 
 
 
 
 

................................................ 
za zriaďovateľa 
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