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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 (MD - materská dovolenka) 

 
Rada školy pri ZUŠ Trebišov: 

• predseda: Izabela Bulinská, DiS. art. 
• členovia: PaedDr. Daniela Fecková, Ing. Jozef Gazdág, Jozef Krucovčin, Miroslav 

Davala, Ing. Anna Ondovčíková, 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 (MD), Viera Brežinská DiS. art. - vedúca hudobného 
odboru, Lídia Orosová – vedúca tanečného odboru, Barbora Ivanová, DiS. art. – 
vedúca literárno-dramatického odboru, Anna Hubináková – vedúca PK strunového 
oddelenia, Izabela Bulinská DiS.art. – vedúca PK klávesového oddelenia, Tibor 
Mihaľov, DiS. art.  – vedúci PK dychového oddelenia a spevu, Mgr. Ján Čverčko  - 
vedúci PK HN. 

• 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 a spevu - Tibor Mihaľov, DiS. art.  
Vedúci  oddelenia HN - Mgr. Ján Čverčko 
Vedúca PK medziodborovej  - VO, TO a LDO - Lídia Orosová 
 
 
 

http://www.zustrebisov.sk/
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2 ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZUŠ 
 
 
Rozdelenie žiakov podľa umeleckých odborov: 
 
Umelecké odbory                              Počet žiakov 
Hudobný odbor 291 žiakov 
Výtvarný odbor 152 žiakov 
Tanečný odbor 101  žiakov 
Literárno-dramatický odbor 15  žiakov 
Spolu 559 žiakov 
 
 
Rozdelenie žiakov podľa jednotlivých stupňov vyučovania: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom Meste navštevovalo hudobný odbor 
34 žiakov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prípravný ročník v HO, TO, LDO 54 žiakov 
Prvý stupeň  základného štúdia 455 žiakov 
Druhý stupeň  základného štúdia 41 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 2019/2020 podľa odborov 
 

Výtvarný odbor 
Prospel  s 
vyznamenaním Prospel Neprospel Neklasifikovaní 

I. stupeň  127 žiakov         4 žiaci   
II. stupeň   18 žiakov           
ŠPD    3  žiakov           
Spolu:  148 žiakov        4 žiaci   

Tanečný odbor 
Prospel  s 
vyznamenaním Prospel Neprospel Neklasifikovaní 

Prípravné štúdium   20 žiakov     1 žiak  
I. stupeň   70 žiakov        1 žiak   
II. stupeň     8 žiakov           
ŠPD     1 žiaci           
Spolu:    99 žiakov        2 žiaci   

Hudobný odbor 
Prospel  s 
vyznamenaním Prospel Neprospel Neklasifikovaní 

Prípravné štúdium    31 žiakov       
I. stupeň  195 žiakov    36 žiakov   11 žiakov   
II. stupeň    14  žiakov           
ŠPD      3 žiaci        1 žiak   
Spolu  243 žiakov   36 žiakov  12 žiaci  
Literárno-dramat. 
odbor 

Prospel  s 
vyznamenaním Prospel Neprospel Neklasifikovaní 

Prípravné štúdium    1 žiak       
I. stupeň   13 žiakov       1 žiak   
II. stupeň     1 žiak           
ŠPD               
Spolu:   14 žiakov       1 žiak   
 
 
Celkové hodnotenie všetkých odborov:   Prospel s vyznamenaním:  504 žiakov 
      Prospel:      36 žiakov 
      Neprospel:                   0 žiakov 
      Neklasifikovaní:    19 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. 

- 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. 

- 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. 
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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. V ZUŠ 

Trebišov vyučuje 26 pedagogických zamestnancov. Z toho 10 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 a 9. pedagogickí zamestnanci majú ukončené 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (z toho 1 s rigoróznou skúškou a dvaja s 2. atestáciou). 
 
 
 
Prehľad pedagogických zamestnancov podľa vyučovacieho predmetu 
 
 

Vyučovací predmet HO Počet uč. Meno 

Hra na klavíri 8 

K. Šulanová   B. Berényiová 
Mgr. I. Obrinová  I. Bulinská 
PaedDr. V. Jakimová  I. Mihaľová 
Mgr. I. Bajužíková (MD)  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, J. Bobrik     

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     B. Ivanová     
Hra na violončele 
Hra na kontrabase 2 Mgr. art. Z. Ďurčeková 

Mgr. R. Pristáš     

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

    Bábkarské oddelenie 

1      B. Ivanová 

  
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. 

 
        Pani uč. I. Obrinová ukončila magisterské štúdiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 
V školskom roku 2019/2020 p. uč. B. Ivanová, DiS. art. absolvovala adaptačné vzdelávania. 
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7 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA 
VEREJNOSTI 

 
 

V školskom roku 2019 / 2020 sa Základná umelecká škola v Trebišove zúčastnila týchto 
aktivít. 
 
            September  
 

1. Výstava prác Radovana Ladomerského v Múzeu Trebišov 
Účinkovali: p. uč. T. Mihaľov, DiS. art., Mgr. J. Čverčko, B. Ivanová, DiS. art. 
a Dominik Obrin 
 

2. Stretnutie absolventov ZDŠ Komenského 1 po 50 rokoch v reštaurácii Mladosť za 
účasti primátora Mesta Trebišov PhDr. M. Čižmára 
Účinkovali: Samuel Kozák a Denis Romančák – akordeónové duo z triedy p. uč V. 
Brežinskej, DiS. art. a ľudový súbor Čerešničky pod vedením p. uč. J. Vasiľa, DiS. art.  
 
Október 
 

3. Slávnostná akadémia pri príležitosti 70. výročia založenia Gymnázia v Trebišove   
Účinkovali: žiačky tanečného odboru z triedy p. uč. L. Orosovej,  akordeónové duo – 
S. Kozák, D. Romančák (p. uč. V. Brežinská, DiS. art.)  a ľudový súbor Čerešničky  
(p. uč. J. Vasiľ).    
 

4.  Slávnostný program pre účastníkov MMM v Košiciach 
       Účinkovali: akord. duo D. Romančák a S. Kozák (uč. V. Brežinská, DiS. art.),  
       žiačky tanečného odboru (uč. L. Orosová) a ľudový súbor Čerešničky pod vedením   
       p. uč. J. Vasiľa, DiS. art.   
 
5. Andrássyovci v Trebišove – Kaštieľ Andrássyovcov 

Účinkovali: p. uč. B. Ivanová -  spev, p. uč. M. Šugerek – klavír,  L. Fraštiová – flauta, 
p. uč. K. Bari - klavír  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6. Prijatie jubilantov – najstarších občanov mesta Trebišov ( 80, 85, 90, 95 rokov) p. 

primátorom PhDr. M. Čižmárom.  
Účinkovali:  žiaci tanečného odboru (uč. l. Orosová); p. uč. B. Ivanová, DiS. art. – 
spev; p.. uč. T. Mihaľov, DiS. art. – spev, bicie; p. uč. I. Mihaľová – spev; p. uč. K. 
Bari – klávesy; Adrián Kováč – basová gitara 

 
 

7. Prijatie jubilujúcich párov primátorom Mesta Trebišov PhDr. M. Čižmárom – zlaté 
a diamantové svadby (50 a 60 rokov spoločného života)  

      Účinkovali: uč. B. Ivanová, uč. I. Mihaľová, uč. T. Mihaľov, uč. K. Bari, žiak Adrián   
      Kováč + žiaci tanečného odboru pod vedením p. uč. Lídie Orosovej 
 
8. Verejný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Trebišov. Organizácia:  uč. B. Berényiová, 

DiS. art.  a K. Šulanová, DiS. art. 
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      November 
 

9.  Triedny koncert žiakov speváckeho oddelenia p. uč. Barbory Ivanovej, DiS. art. 
 

10.  Šiesty ročník „ Bubnovačky - Aby bolo deti lepšie počuť“  
             Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí – vyhlásený organizáciou UNICEF 
             Účinkoval: Dominik Obrin – bicie (uč. T. Mihaľov) 
 

11. Triedny koncert žiakov 2. roč. / 1. č.  TO  (uč. L. Orosová) 
 

12. Divadelné predstavenia žiakov LDO – Nebeská dielňa a Môže sa to stať aj Vám... 
           (uč. B. Ivanová, DiS. art.) 
 

13. Triedny koncert žiačok 3. roč./1. č. TO (uč. L. Orosová) 
 

14. Oceňovanie osobností mesta Trebišov v MsKS. Účinkovalo komorné zoskupenie 
učiteľov v zložení – J. Vasiľ, DiS. art., Mgr. R. Pristáš, T. Mihaľov, DiS. art., K. Bari. 
 

         December 
 

15.  Odhalenie pamätnej tabule olympionikovi v šerme šabľou, trebišovskému rodákovi 
Vojtechovi Zulawszkému v Mestskej športovej hale. Účinkovali: D. Romančák a S. 
Kozák – akord. duo (uč. V. Brežinská, DiS. art.) 

 
16. Triedny koncert žiakov 4. roč./ 1. č. TO (uč. L. Orosová) 

 
17. Triedny koncert žiakov p. uč. A. Hubinákovej 

 
18. Vernisáž výstavy Michala Závackého v Múzeu Trebišov. Účinkovali žiaci p. uč. B. 

Ivanovej, DiS. art. – Michal Dušek – spev; sestry Veronika a Kristína Michalčíkové – 
spev 
 

19. Triedny koncert žiakov prípravného štúdia1 TO (uč. L. Orosová) 
 

20. Adventný benefičný koncert v rímskokatolíckom Kostole Návštevy Panny Márie 
v Trebišove. Výťažok bol venovaný detskému onkologickému oddeleniu v Nemocnici 
s poliklinikou v Košiciach 
 

21. Triedny koncert žiakov p. uč. K. Šulanovej, DiS. art. 
 

22. Triedny koncert žiakov prípravného štúdia 2 TO (p. uč. L. Orosová) 
 

23. Triedny vianočný koncert žiakov p. uč. Mgr. I. Obrinovej, Mgr. art. Z. Ďurčekovej 
a P. Olejára, DiS. art. 
 

24. Vianočný triedny koncert žiakov p. uč. I. Zselenákovej, DiS. art. v elokovanom 
pracovisko v SNM 
 

25.  Vianočný koncert v divadelnej sále MsKS v Trebišove 
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     Január 
 

26. Triedny koncert žiakov p. uč. B. Berényiovej, DiS. art. 
 

27. Novoročný koncert v Domove sociálnych služieb v Trebišove 
 

    Február 
 

28. Verejný koncert žiakov ZUŠ. Organizácia: uč. B. Ivanová, DiS. art. a uč. I. Mihaľová, 
DiS. art. 
 

29.  Interný koncert v elokovanom pracovisku v SNM. Účinkovali Laura Kočišová a p. uč. 
I. Zselenáková 

 
Marec 
 

30. Kultúrny program v elokovanom pracovisku v SNM pri príležitosti MDŽ. Účinkovali: 
Vanesa Plavuščáková, Sofia Juliana Gaňová, Lívia Moravská, Michaela Šušková, 
Laura Kočišová – komorný spev 

 
  
 
Účasť na súťažiach 
 
V školskom roku 2019/2020 sa žiaci ZUŠ v Trebišove zúčastnili týchto súťaží 
 
Hudobný odbor 
 

1. Druhý ročník regionálnej speváckej súťaže Zlatý  matičný hlások  
      1. kategória: Michal Dušek – zlaté pásmo 
      2. kategória: Kristína a Veronika Mihalčíkové – strieborné pásmo 
      Žiakov pripravila p. uč. B. Ivanová, DiS. art. 

 
Výtvarný odbor 
 

2. Vesmír očami detí - celoslovenské kolo výtvarnej súťaže  
     Cenu za víťaznú prácu v 4. kategórii získala Dorota Gurová (uč. Mgr. R.   
     Štefaňák) 
 
3. Vesmír očami detí – okresné kolo  

2. kategória: 
1. miesto: Ryan Benhammadi (uč. Mgr. R. Štefaňák) 
2. miesto: Laura Sosnová (uč. akad. maliar A. Vasilko) 
postup na celoslovenské kolo: Tomáš Grimling (uč. akad. maliar A. Vasilko) 

                          Ela Schneiderová (uč. Mgr. R. Štefaňák) 
 

4. kategória: 
1. miesto: Dorota Gurová (uč. Mgr. R. Štefaňák) 

    3. miesto: Noemi Marečková (uč. akad. maliar A.Vasilko) 
    postup na celoslovenské kolo: Daniela Somjaková (uč. Mgr. R. Štefaňák) 
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4. Farebná záhrada 2020 - okresná výtvarná súťaž (žiakov pripravil Mgr. R. Štefaňák) 
kategória A 
2. miesto: Elena Ujhelyiová  

 
kategória B  
3. miesto: Miriam Diheneščíková  

 
kategória C   
1. miesto: Sára Hegedušová  
2. miesto: Martina Hriciková  
3. miesto: Viktória Lisá  

 
Literárno-dramatický odbor 
 

5. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (žiakov pripravila B. Ivanová, DiS. art.) 
Poézia 1. kategória  
1. miesto: M. Kolodi 
2. miesto: S. Bindasová 
3. miesto: K. Marková 

     K. Bindasová 
 

            Poézia 2.  kategória 
2. miesto: S. Sokoliová 

 
Poézia 3. kategória 
1. miesto: A. Kundrátová 
 
Poézia 4. kategória  
1. miesto : H. Urbanieková 
 

          Próza 1. kategória 
1. miesto: N. Dufincová 

K. Majovská 
E. Malčická 

 
2. miesto: N. Novikmecová 
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8 ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA 
ZAPOJENÁ 

 
 

V tomto školskom roku sa škola zapojila do celoslovenského projektu Bubnovačky 
pod názvom „Aby bolo deti lepšie počuť“ v rámci svetového dňa prevencie týrania 
a zneužívania detí, vyhláseného organizáciou UNICEF.  

 
Okrem toho škola pokračovala aj v spoločnom projekte s rímskokatolíckou farnosťou 

v Trebišove šiestym ročníkom Benefičných adventných koncertov v Kostole Návštevy Panny 
Márie, ktorých výťažok putuje pre detských pacientov na onkologické oddelenie v Nemocnici 
s poliklinikou v Košiciach.  

 
Ďalším spoločným projektom, do ktorého je škola zapojená sú novoročné koncerty 

v Domove sociálnych služieb v Trebišove, kde každoročne účinkujú žiaci a učitelia 
hudobného a tanečného odboru.  

 
  

 
Interné projekty ZUŠ Trebišov 
 
- Vianočný koncert v elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom Meste 
- Vianočný koncert v divadelnej sále MsKS pre občanov mesta Trebišov 
- Verejné koncerty žiakov a učiteľov ZUŠ v koncertnej sále ZUŠ 
- Prijímacie talentové skúšky  
- Výchovný koncert žiakov HO pre ZŠ v elokovanom pracovisku v Slovenskom Novom 

Meste 
- Slávnostné vyradenie absolventov HO v koncertnej sále ZUŠ  
- 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 2019/2020 nebola Štátnou školskou inšpekciou v Základnej 
umeleckej škole Trebišov vykonaná inšpekčná činnosť. 
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10 ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO 
TECHNICKÝCH PODMIENKACH 

 
 

Škola dlhodobo zápasí s nedostatkom vyučovacích miestností. Aj keď sa po rekonštrukcii 
vnútorných priestorov, ktorá sa uskutočnila v šk. roku 2015/2016  počet tried zvýšil o dve 
miestnosti, počet učební je nedostačujúci. Stále chýbajú najmenej dve ďalšie miestnosti pre 
literárno-dramatický odbor a tanečná sála na nácvik ľudového tanca.  

 
Počas letných mesiacov (júl, august) boli v chodbe na prízemí vykonané výkopové práce 

na odstránenie zalomenej kanalizácie, čo spôsobovalo neodtekanie splaškov  
a opakované upchatie šachty pri  vstupných dverách do budovy školy. 

 
V šk. roku 2019/2020 boli zakúpené: motorový fukár, akumulátorový vŕtací skrutkovač, 

klavírna stolička, tlačiareň na sekretariát – 2 ks, počítač pre mzdárku, skriňa na hudobné 
nástroje, bezkontaktový teplomer – 2 ks, saxofón, elektroakustická gitara – 2ks, sada 
ochranných obalov na bicie, drevený cajon, USB prehrávač, rockový kufor – 2 ks, puzdro na  
gitaru, keyboard – set, piano – prenosné, ozvučovací systém, mikrofóny, sada bicích 
nástrojov, stolička k bicím nástrojom, mikrofón a nástrojové káble – 3 ks, baletné šaty – 9 ks, 
krojované šaty- 12 ks 
 

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) 326 506,- € 
Odvody do poist. Fondov (620) 114 676,- € 
Spolu 441 182,- € 

 
 

Vlastné príjmy: školné 22  330- € 
Finančné prostriedky určené na prevádzkové výdavky                   35 140,- € 

 
 

Výdavky 
Tovary a služby (630) 55 672,- € 
Z toho: energie 6 847,- € 
             vodné, stočné 332,- € 
             poštovné a telekom. služby 1956,- € 
             ostatné  (kanc. mat. čist. prostr. stravné, knihy) 45 241,- € 
             odchodné, odstupné                                         1296,- € 
Spolu 55672,- € 

 
 
 

Chránená dielňa 13 145 - € 
Použitie Mzdy a odvody 13 845, - € 
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12 CIEĽ A KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY 
V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 + VYHODNOTENIE JEHO 
PLNENIA 

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

2019/2020: 
- zorganizovať II. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v hre na sláčikové hudobné 

nástroje „ Trebišovský sláčik 2020 “ s víziou rozšíriť túto súťaž na územie celého 
Slovenska 

- uskutočniť celoškolský projekt História muzikálu pre trebišovskú verejnosť  s následnými 
dvoma reprízami pre základné školy 

 
Vzhľadom na prerušenie vyučovania na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s ochorením COVID – 19, nebolo možné tieto 
naplánované akcie uskutočniť. 

 
Zrealizované: 

• Kvalitná príprava na verejné vystúpenia a súťaže 
• Rozvoj súborovej a komornej hry 
• Vynikajúce umiestnenie žiakov VO na celoslovenských súťažiach 
• Účinkovanie žiakov školy na spoločných podujatiach s Mestom Trebišov 
• Spolupráca s Múzeom a kultúrnym centrom Južného Zemplína 
• Podpora odborného rastu pedagogických zamestnancov 
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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
• Elektronický Informačný systém -

iZUŠ

• Kompetencie pedagógov vo využívaní
IKT

• Kompetencie pedagógov pri práci so
žiakmi so ŠVVP

• Formálna činnosť niektorých
predmetových komisií

• 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

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 2019/2020 
prijatí na školy s umeleckým zameraním. 

Meno žiaka Názov školy Odbor Učiteľ 
Výtvarný odbor 

Stanislava Pastiriková Škola úžitkového 
výtvarníctva Košice akad. maliar Anton Vasilko 

Lívia Pčolinská Škola úžitkového 
výtvarníctva Košice akad. maliar Anton Vasilko 

Jakub Bodnár Technická univerzita 
Košice architektúra akad. maliar Anton Vasilko 

Vladimír Vančo VŠVU Bratislava architektúra akad. maliar Anton Vasilko 

Alexa Elizabeth 
Kollárová 

Súkromná škola 
umeleckého priemyslu 
animovanej tvorby 
Bratislava 

animovaná 
tvorba Mgr. Rastislav Štefaňák 

Tatiana Príhodová Škola umeleckého 
priemyslu Košice 

scénické 
výtvarníctvo Mgr. Rastislav Štefaňák 

Barbora Vyhnalová Technická univerzita 
Košice architektúra Mgr. Rastislav Štefaňák 

Literárno-
dramatický odbor 

Patrik Viňaš Konzervatórium 
Košice Barbora Ivanová, DiS. art. 
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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.  

          .................................................................  

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 2019/2020 ZUŠ TREBIŠOV 

1. Stanovisko Pedagogickej rady školy pri Základnej umeleckej škole
Trebišov

Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2019/2020: 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2019/2020 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 
v októbri 2020, ktorá ju vzala na vedomie bez pripomienok. 

         .................................................................   

PaedDr. Veronika Jakimová, DiS. art. 
        riaditeľka ZUŠ Trebišov            
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2. Stanovisko Rady školy pri Základnej umeleckej škole Trebišov

Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2019/2020: 

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 2019/2020, ktorú v mesiaci október 2020 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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3. Stanovisko Mesta Trebišov - zriaďovateľa Základnej umeleckej
školy Trebišov

Vyjadrenie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej umeleckej školy v Trebišove v školskom roku 2019/2020: 

Mesto Trebišov – zriaďovateľ ZUŠ Trebišov, týmto schvaľuje Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy v Trebišove 
v školskom roku 2019/2020. 

     .................................................................   

   zriaďovateľ 
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Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu 
počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

šk. rok 2019/2020 

Vyučovanie v Základnej umeleckej škole Trebišov bolo prerušené od 10. marca 2020 
na základe rozhodnutia Mesta Trebišov v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19. 
Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 
a opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR 
prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach pokračovalo v období od 16. 
marca 2020 až do odvolania. 

Riaditeľka školy PaedDr. Veronika Jakimová, DiS. art. v zmysle Usmernenia 
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách 
a školských zariadeniach v čase prerušenia vyučovania zabezpečila podľa podmienok 
a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými 
zamestnancami školy.  

Z dôvodu mimoriadnej situácie pristúpila k úprave podmienok ustanovených v §7 
ods.. 1 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov k práci mimo pracoviska. 

Pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci samoštúdium žiakov prostredníctvom 
elektronickej komunikácie boli k dispozícii žiakom, rodičom a zamestnávateľovi každý 
pracovný deň v čase od 14. 00 do 18.00 hod. na telefonickom kontakte, mailovej adrese 
a iných aplikáciách. 

V hudobnom odbore vyučovanie prebiehalo: 
1. konverzačnou formou ( konzultácie prostredníctvom telefónu, ako napreduje nácvik

zadanej skladby, s čím potrebuje žiak poradiť, návrh ďalšieho postupu pri nácviku
skladby )

2. interaktívnou komunikáciou (  vyučovanie prostredníctvom sociálnych sietí Skype,
WhatsApp, Viber, messenger )

3. nahrávka žiaka odoslaná učiteľovi ( spätná väzba zo strany učiteľa telefonicky,
mailom, sociálne siete )

4. inšpirácie od učiteľov pre vypočutie študovaných skladieb na yuotube
5. zasielanie pracovných listov, kvízov v rámci HN

Vo výtvarnom odbore: 
1. Zadanie témy , námetu a pod. emailom, prostredníctvom webu
2. Individuálna spätná väzba k tvorbe žiaka, ktorú odfotil a poslal učiteľovi formou

emailu, Skype, Facebooku, telefonátu
3. Ľubovoľná téma (kreatívne činnosti pre deti v domácom prostredí)

V tanečnom odbore: 
1. Zadanie tvorby vlastnej choreografie
2. Zadanie pohybových cvičení emailom, skype, facebook a atď.

Literárno-dramatický odbor: 
1. Výber vhodnej literatúry na čítanie, interpretáciu (poézia, próza, monológ)
2. Zadanie hlasových cvičení (emailom, telefonicky, Skype)
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Odučené hodiny pedagogický zamestnanec zapísal do pracovného výkazu, ktorý na konci 
týždňa odovzdal riaditeľke školy pre evidenciu pracovnej doby. 

Spôsob hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch 
Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa pri priebežnom 

a záverečnom hodnotení prihliadalo predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne 
podmienky  
na domácu prípravu žiakov. 

Na základe Rozhodnutia o hodnotení , organizácii záverečnej skúšky a prijímacom 
konaní žiakov v základných umeleckých školách v čase mimoriadnej situácie  v školskom 
roku 2019/2020 zo dňa 28.4. 2020, riaditeľka školy do 15. mája 2020 určila, ktoré 
z vyučovacích predmetov  pôvodne klasifikovaných nebudú hodnotené z dôvodu, že 
podmienky  v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách neumožňovali 
naplniť ciele vyučovacieho predmetu plnohodnotnou realizáciou ( štvorručná hra, 
inštrumentálny sprievod, komorná hra, zborový spev, tanečná skupina a súborová hra ). 

Podklady k priebežnému a záverečnému hodnoteniu výchovno-vzdelávacích 
výsledkov žiakov získavali učitelia v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 
najmä prostredníctvom online vyučovania, rozhovorov so žiakmi, aj konzultáciami so 
zákonnými zástupcami žiakov. 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 
ods. 8 a §161k zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa záverečná skúška v školskom 
roku 2019/2020 vykonala administratívnou formou. Hodnotenie v jednotlivých častiach 
príslušnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných 
vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítali koncoročné 
známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky 
z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia. Aritmetický priemer známok 
sa zaokrúhlil na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhlilo na 1; 2,5 na 2 ; 3,5 na 3. Aritmetický 
priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhlilo na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa 
zaokrúhlilo na celé číslo smerom nahor. 

Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej skúšky 
skontrolovali dvaja členovia komisie  ( B. Ivanová, DiS. art. a Mgr. R. Štefaňák ) a schválila 
predsedníčka komisie ( I. Mihaľová, DiS. art. ) do 29. mája 2020. 

8. júna  2020 bolo vyučovanie v ZUŠ Trebišov obnovené v individuálnej forme a od
15. júna 2020 nastúpili na vyučovanie aj žiaci skupinových predmetov.

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

     riaditeľka školy      
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