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1. Základné informácie o škole  
  

1. 1 Identifikačné údaje  

 

Zriaďovateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice 
Názov školy: Základná umelecká škola Pála Kadosu, Ul. F. Engelsa 389/2,Levice 
Adresa: Ul. F. Engelsa 389/2, 934 01 Levice   

Kontakty: tel.: 036/6312440,        

                           0911 345 952  

 email: zuslevice@gmail.com ,   

            riaditel@zuslevice.sk 

 

webová stránka: www.zuslevice.sk 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky škole   
zapožičalo čestný názov Základná umelecká škola Pála Kadosu  
24. októbra 2019, oficiálne ho začala používať od 1. 1. 2020. 

1. 2 Vedúci zamestnanci školy  

 
Riaditeľ: Mgr. art. Klára Viteková 
Volebné obdobie: od 01.07.2014 do 30.06.2019 a od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2024 
Zástupca riaditeľa: Mgr. Eva Pankuličová (od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2019 a od 1. 7. 2019) 
 

1. 3 Údaje o Rade školy (RŠ):  
1. Mgr. Marcela Kotrašová Štrbová – predseda Rady školy, zástupca pedagogických 

zamestnancov ZUŠ 

2. Ing. Pavol Pľuta – zástupca pedagogických zamestnancov ZUŠ  

3. Michaela Mališová – zástupca nepedagogických zamestnancov ZUŠ 

4. Bc. Miloš Zaujec – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

5. Mgr. Peter Benček – delegovaný zástupca zriaďovateľa  

6. Csaba Tolnai– delegovaný zástupca zriaďovateľa 

7. Ing. Roman Ďurčat  – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

8. Ing. Martina Lecká – zástupca rodičov 

9. Mgr. Ivana Tóthová – zástupca rodičov 

10. Ivana Juhásová – zástupca rodičov 

11. Mudr. Marek Földesi – zástupca rodičov 

 

Volebné obdobie: od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2020 

 

 

Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2019/2020     

Rada školy sa v priebehu školského roka stretla a vyjadrila k nižšie uvedeným materiálom:  

mailto:riaditel@zuslevice.sk
http://www.zuslevice.sk/
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a) návrhy na počty prijímaných žiakov,  
b) finančná situácia ZUŠ,  
c) návrh dodatku ku školského vzdelávacieho programu,   
d) správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,  
e) správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2018 a za I. polrok 2019    
f) k vyhodnoteniu koncepčného zámeru školu,  
g) informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení 

výchovno–vzdelávacieho procesu, 
 

 

1. 4 Iné poradné orgány na škole 

  

Umelecká rada – stretnutia podľa umeleckých potrieb: príprava prezentácie školy, verejné 
programy školy, návrh na projekty, organizačné zabezpečenie projektov, zapájanie sa do 
aktivít, dramaturgia podujatí, medziodborová spolupráca. 
Pedagogická rada – pravidelné mesačné stretnutia podľa organizácie školského roka, 
základné témy rokovaní: školská legislatíva, interné predpisy a normy školy, príprava 
podujatí, odborné a metodické témy, kontrola kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, 
úprava organizácie vyučovacieho procesu, riešenia problematiky chodu školy, ocenenie 
prezentácie jednotlivých kolegov, návrhy na inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu, 
návrhy na zlepšenie pracovného prostredia.  
Predmetové komisie – stretnutia na základe pokynov vedúcich predmetových komisií, 
základné témy rokovaní: odborné témy, organizácia komisionálnych skúšok, metodické 
vedenie školy, pravidelné hodnotenie kvality výstupov žiakov, návrhy na inovácie výchovno-
vzdelávacieho procesu.  
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (ZO OZ PŠaV) na 
Slovensku pri ZUŠ Levice – priebežne podľa potreby, základné témy rokovaní: kolektívna 
zmluva, vnútorné školské predpisy vypracované na základe Zákonníka práce a iných 
pracovno-právnych predpisov.  
OZ Rada rodičov pri ZUŠ Levice – pravidelné stretnutia zamerané na materiálny rozvoj školy 
a metodické potreby žiakov, morálna a finančná pomoc škole.  
 

1. 5 Novozaložené (zrušené) študijné  a učebné odbory a ich zameranie    

       v školskom roku 2019/2020.  

 

     Základná umelecká škola Levice v školskom roku 2019/2020 nezaložila, a ani nezrušila 
žiaden študijný odbor. Funguje ako  škola so štyrmi umeleckými odbormi: hudobný, 
výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Hudobný odbor má bohatú ponuku študijných 
zameraní a v rámci komornej a súborovej hry alebo spevu žiaci pracujú v šiestich 
umeleckých telesách. 
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1.6. informácie o mimoriadnom priebehu školského roka 2019/2020 

 

Školský rok 2019/2020 bol výrazne poznačený mimoriadnou epidemiologickou situáciou.  

Od 16. marca 2020 bola prerušená prevádzka vo všetkých odboroch ZUŠ. Niektorí 

pedagógovia vyučovali na základe dobrovoľnosti dištančnou formou. 

Vyučovanie sa obnovilo nasledovne:  

individuálne vyučovanie v hudobnom odbore – 3. 6. 2020 

kolektívne vyučovanie – 15. 6. 2020 

V kolektívnom vyučovaní sa prevádzka obnovila iba čiastočne, s významom pedagogického 

zhodnotenie samostatnej a dištančnej formy vzdelávania a na upevnenie kolektívov. 
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2.  Údaje o žiakoch školy (k 15.09.2019 a k 30.06.2020)  
  

2. 1 Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch   

 

Stav žiakov k 15. 9. 2019: 

Celkový počet žiakov: 736  

 

A ) 

SPOLU 298 389 687 

k 15.9.2019 prípravné 
štúdium 

základné 
štúdium                                    

rozšírené 
štúdium                                     

štúdium pre 
dospelých                             

Spolu žiakov 

Hudobný odbor 38 295 5 3 341 

LDO 0 33 0 0 33 

Tanečný odbor 27 50 0 0 77 

Výtvarný odbor 5 270 0 10 285 

Celkový počet 
žiakov k 
15.9.2019 

 
70 

 
648 

 
5 
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736 

 
Z toho je 700 uvedených v štatistike vo výkaze 40-01:  

Individuálna forma - 333, skupinová forma – 367 

Vo výkaze boli z celkového počtu odpočítaní: 

- 8 študentov Štúdia pre dospelých nad 25 rokov, 

-  18 detí mladších ako 5 rokov, 

- 10 duplicitných žiakov študujúcich vo viacerých 

odboroch 

 
Stav žiakov k 30. 6. 2020: 

Celkový počet žiakov: 654 

 

k 28.6.2019 prípravné 
štúdium 
(absolventi) 

základné 
štúdium   
(absolventi)                                  

rozšírené 
štúdium  
(absolventi)                                    

štúdium pre 
dospelých   
(absolventi)                           

Spolu žiakov 
 
(absolventi) 

Hudobný 
odbor 
(absolventi) 

31 
(0) 

289 
 (25) 

5 
(0) 

3 
(0) 

328 
(25) 

LDO 
(absolventi) 

0 
(0) 

32 
  (5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

32 
(5) 

Tanečný odbor 
(absolventi) 

27 
(0) 

27 
 (2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

54 
(2) 

Výtvarný 
odbor 
(absolventi) 

6 
(0) 

231 
(30) 

0 
(0) 

3 
(0) 

240 
(25) 
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Celkový počet 
žiakov k 30.6.2020 
(absolventi) 

64 
(0) 

579 
(49) 

5 
(0) 

6 
(2) 

654 
(57) 

 

 

Údaje o počte novoprijatých žiakov v školskom roku 2019/2020   

stav k 15.09.2019:  

Spolu                                             160 

hudobný odbor          88  

literárno-dramatický odbor           6   

tanečný odbor             9   

výtvarný odbor          57  

 

Vylúčení žiaci: 

V školskom roku 2019/2020 neboli vylúčení žiadni žiaci. 

2. 2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 30.06.2020  

Prospeli s vyzn.:       351 

Hudobný odbor          283 

Literár.- dram. odbor  29                          

Tanečný odbor             20 

Výtvarný odbor            19 

Z dôvodu prerušenej 

prevádzky bolo udelené 

slovné hodnotenie  - 

absolvoval žiakom                      

 

Ukončili so slovným hodnotením         239 

Hudobný odbor                  14 

Literárno-dramatický odbor       3 

Tanečný odbor                              7 

Výtvarný odbor                         215 

Neprospeli:                        0  

Spolu klasifikovaných žiakov: 590      

Neklasifikovaní z dôvodu  vymeškaných hodín nad 50%: 0 

64 žiakov prípravného štúdia sa neklasifikuje.  

 

Organizácia skúšok v školskom roku 2019/2020: 

Záverečné a postupové skúšky prebehli vo všetkých odboroch administratívne. 

Žiaci zaradení do rozšíreného štúdia preukázali svoje schopnosti online formou  - videami 

počas prerušeného vyučovania a potvrdili svoje nadpriemerné umelecké zručnosti. 
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2.3 Údaje o žiakoch pokračujúcich v štúdiách na školách umeleckého zamerania  

 

Stredné školy: 

Stredné umelecké školy úžitkového výtvarníctva: 3 žiaci 
Pedagogická a sociálna akadémia – 5 žiakov 
 

Konzervatóriá: 
Štúdium jednotlivých predmetov (pre mimoriadne nadaných žiakov ZŠ) – 3 žiaci 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

3.  Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  školy  

3.1 Základné údaje o zamestnancoch 

  

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.09.2019:  

  

2019/2020  Počet PZ 

k 15. 9. 2019   35  

K 30. 6. 2020  35 

k 31.8. 2020   32 

 

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) školy k 15.09.2018:  

 

Fyzický počet k 15. 9. 2019 7 

Z toho fyzických zamestnancov, ktorí 

vykonávajú v základnom úväzku viac 

kumulovaných pracovných činností 

1   (školník-kurič) 

Z toho pracujú na základný úväzok 

v jednej pracovnej činnosti 

3        (2x upratovačka, 1x administratívna   

           pracovníčka)  

Pracujúci na dohodu 4  

 referentka pre PaM ,  

 účtovníčka-zároveň adminis. 

zamest.,  

 správca IKT,  

 aranžér skladieb a počítačová 

príprava hudobných podkladov 

 

Fyzický počet k 31.8. 2020 7 (1 z nich je zároveň pedagogický       

zamestnanec) 

  

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov  

k 15. 9. 2019:  

Základná umelecká škola Pála Kadosu  má 100 % kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov. 
 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3. 2 Kariérový systém  

 

Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca 
na kariérovú pozíciu.  
 

 
 
Zaradenie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2019/2020: 

1. Pedagogický zamestnanci 
špecialisti: 

  

 Triedny učiteľ 34 1. Mgr. art. Katarína Balážová 

   2. Mgr. art. Edita Boldová 

   3. Štefan Dráfi, DiS.art. 

   4. Kamila Dráfiová DiS.art. 

5. BcA. Andrej Farkaš 

   6. Mgr. Nuno Figueiredo 

   7. Mgr. Stanislava Gagačová do 31. 1. 2019 

   8. Mgr. Marcel Gellen 

   9. Juraj Gergely 

   10. Mgr. art. Jaromír Chlebo 

11. Mgr. Štefan Jurča 

   12. Mgr. Renáta Jurčová  

   13. Mgr. Simona Kačmárová  

   14. Mgr. Marcela Kotrašová Štrbová 

   15. Mgr. Eva Kováčová 

   16. Helena Kováčová 

   17. Juraj Kráľ Dis.art. 

   18. Mgr. Katarína Krchová 

   19. Mgr. Barbora Krišková  

   20. Ladislav Lanský DiS.art. 

21. Mgr.art. Hedviga Makovínyiová 

22. György Mészáros DiS. art. 

   23. Mgr. Ľudovít Mészáros 

   24. Mgr. Angela Michňová 

25. Bc. Miroslava Mintálová 

   26. Bc. Erika Molnárová 

   27. Mgr. Eva Pankuličová 

   28. Ing. Pavol Pľuta 

   29. Mgr. art. Katarína Skackalová 

   30. Bc. Jana Tencerová 

   31. Mgr. Darina Tóthová 

   32. Mgr. art. Klára Viteková 

   33. Mgr. Iryna Vlčková 

34. Mgr.art. Veronika Zomborská PhD. 

Mgr. Boris Beláni /od 5. 2. 2020 náhrada za S. 

Gagačovú/ 

 

 Korepetítori (netriedni 
učitelia) 

1                   Aladár Birner 
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 Vedúci predmetových 
komisií 

3 György Mészáros, DiS.arty. 
Mgr. Marcela Kotrašová Štrbová  
Bc. Renáta Jurčová  

    

 Začínajúci pedagogickí 
zamestnanci 

1 Mgr. Boris Beláni od 7.2.2020 

 Uvádzajúci pedagogický 
zamestnanec 

1 Mgr. Eva Pankuličová 
 

 Výchovný poradca 0  

 Kariérový poradca 0  

 Vedúci pedagogický 
zamestnanci: 

  

 riaditeľ 1 Mgr. art. Klára Viteková 

 zástupca 1 Mgr. Eva Pankuličová 

 
Zaradenie  pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov k 15. 9. 2019: 
 
 

 Začínajúci pedagogický zamestnanec 0  

 Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

27  

 Pedagogický zamestnanec  
s 1. atestáciou 

6 Mgr. art. Edita Boldová 
Mgr. Štefan Jurča 
Mgr. art. Hedviga Makovínyiová 
Mgr. Angela Michňová 
Mgr. Eva Pankuličová 
Mgr. art. Klára Viteková 
 

 Pedagogický zamestnanec  
s 2. atestáciou 

2 Mgr. Darina Tóthová 
Mgr. art. Veronika Zomborská, PhD. 

 Spolu: 35  

 
Zaradenie  pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov k 30. 6. 2020: 
 

 Začínajúci pedagogický zamestnanec 1 Mgr. Boris Beláni od 5. 2. 2020 

 Samostatný pedagogický zamestnanec 26  

 Pedagogický zamestnanec  
s 1. atestáciou 

6 Mgr. art. Edita Boldová 
Mgr. Štefan Jurča 
Mgr. art. Hedviga Makovínyiová 
Mgr. Angela Michňová 
Mgr. Eva Pankuličová 
Mgr. art. Klára Viteková 
 

 Pedagogický zamestnanec  
s 2. atestáciou 

2 Mgr. Darina Tóthová 

Mgr. art. Veronika Zomborská, PhD. 
 Spolu: 35  
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3. 3 Vzdelávanie a metodická činnosť pedagógov 

 

 Vzdelávanie v profesijnom rozvoji 
 
Vyhodnotenie  vzdelávania :  

Forma 

vzdelávania  

Počet 

vzdelávaných  

Vzdelávanie 

ukončilo  

Vzdelávanie 

trvá  

Vzdelávanie 

začalo  

adaptačné 1 0 1   

február 2020 

 

špecializačné 

0 0 0   0 

webinár 2 2 0 Jún 2020 

Aktualizačné  2 2 0   0 

Inovačné  0 1 0 0 

Kvalifikačné  0  0  0  0  

Funkčné  1 0 1 Október 2018 

 

Prehľad vzdelávaní: 

 

Adaptačné vzdelávanie: poskytovateľ- ZUŠ Levice 

Mgr. Boris Beláni 

 
Funkčné vzdelávanie: 

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného 
zamestnanca 

Poskytovateľ: MPC Nitra 
Počet kreditov: 0 
Momentálne sa vzdeláva: Mgr. Eva Pankuličová 
 

Webinár: 

Profesijné štandardy – atestácie – portfólio ZUŠ 

Poskytovateľ: MPC Banská Bystrica 

Termín: 18. 6. 2020 

Zúčastnili sa: Mgr. art. Klára Viteková, Mgr. Eva Pankuličová 

3. 3. 2 Ďalšie vzdelávania pedagogických zamestnancov 

 

Mgr. Simona  Kačmárová  

Interné doktoranské štúdium na Katedre hudby 

Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  

Študijný program: Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia 

Študijný odbor: Odborová didaktika 

Ročník: 1. 

https://mpc-edu.sk/node/2497
https://mpc-edu.sk/node/2497
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Mgr. Katarína Krchová 

Súkromné konzervatórium Heleny Madaryovej Nitra 

Odbor: spev, 3. ročník 

 

Mgr. art. Jaromír Chlebo 

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany 

Študijný odbor: Hra na cimbale  so zameraním na  pedagogickú spôsobilosť 

Ročník: 6. 

 

Mgr. Barbora Chlebová 

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany 

Študijný odbor: Hra na flaute so zameraním na jazzovú hudbu 

Ročník: 3.  

 

 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov (absolvované školenia, semináre, kurzy a tvorivé dielne):    

 

Seminár a workshop klavírnej hry 

Organizátor: ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra 

Termín: 23. október 2019 

Zúčastnila sa: Mgr. art. Veronika Zomborská, PhD. 

 

Flautový seminár 

Organizátor: ZUŠ Štúrovo 

Termín: 15. 11. 2019 

Zúčastnila sa: Mgr. art. Hedviga Makovínyiová 

 

Seminár pre pedagógov klavírneho oddelenia 

Organizátor: ZUŠ Komárno 

Termín: 27. 2. 2020 

Zúčastnili sa: Helena Kováčová, Eva Kováčová, Mgr. art. Klára Viteková, Mgr. Miroslava 

Mintálová, , Mgr. art. Veronika Zomborská, PhD. 

 

3. 3. 3 Lektorská a porotcovská činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Pedagógovia školy sú často pozývaní do porôt rôznych umeleckých súťaží a venujú sa aj 

lektorskej činnosti. 

Lektorská činnosť: 

Mgr. Simona Kačmárová 
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Vedenie workshopu ,,Hra v divadle“  

v rámci Študentského festivalu Petra Sherhaufera v Nitre 

Termín: 19. 11. 2019 

 

   

Porotcovská činnosť: 

Mgr. Eva Pankuličová 
Okresné kolo súťaže z hudobnej náuky – Hnúšťanský akord 
Termín: 6. 12. 2019 
Organizátor: ZUŠ Tlmače 
 
Mgr. Darina Tóthová 
Mgr. art. Renata Jurčová 
Okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko 
Termín: 14. 1. 2020 
Organizátor: KOS Nitra 
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4 Aktivity žiakov školy 

4. 1 Realizácia projektov a partnerstvo  

 
ZUŠ Levice realizovala projekty: 
 

 Spoločný projekt s portugalským študentským orchestrom Academia Artística do 
Município de Tábua.  
Termín: 7. až 9. september 2019  

              Spolupráca spočívala v organizácii hudobných workshopov a spoločného koncertu     
              orchestra Da Capo Ensemble s portugalským orchestrom. 

 
 

 Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 
V spolupráci s Tekovským múzeom – výchovné koncerty, koncert pre verejnosť 
a výtvarné tvorivé dielne zamerané na rozoznávanie kultúrno-estetických smerov 
v Európe 
Termín: 24. 9. 2019 
 

 Deň našej poézie 
Hudobno-literárny program pre žiakov ZŠ a širokú verejnosť, organizátorom projektu 
je Nezisková organizácia Anny Vydrovej 
Termín: 12. 10. 2019 
 

 Celoslovenská klavírna súťaž Pála Kadosu – spoluorganizácia 
Termín: 14. – 15. 11. 2019 
 

 Noc divadiel 
Divadelné predstavenia 
Organizátor: MsKS Levice 
Termín: 16. 11. 2019 
 
Projekt Umenie nás spája v spolupráci s Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu 
v Banskej Bystrici 
Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ 
Koncert pre verejnosť 
Termín: 13. 2. 2020 
Organizátori: Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica 
ZUŠ Pála Kadosu, Ul. F. Engelsa 39/2, Levice 
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4.2 Zoznam vzdelávacích aktivít a verejných  prezentácií žiakov organizovaných 
školou 

 

Dátum Názov odbor miesto typ 

7. 9. 2019  Spoločný medzinárodný 

orchestrálny koncert 

hudobný Medzibrod koncert 

9. 9. 2019 Dychový workshop 

s portugalskými 

študentmi 

hudobný ZUŠ workshop 

24. 9. 2019 Výchovné koncerty 

a výtvarný workshop 

pre žiakov ZŠ 

v Tekovskom múzeu 

Hudobný, 

výtvarný 

Levický hrad Workshop, koncert 

26. 9. 2019 Verejný koncert v rámci 

Dní Európskeho 

kultúrneho dedičstva  

Hudobný, 

literárno-

dramatický 

Levický hrad koncert 

15. 10. – 1. 11. 

2019 

Výstava Mýty, legendy 

– potvory a príšerky 

výtvarný CK Junior výstava 

24. 10. 2019 Slávnostné udeľovanie 

certifikátu o zapožičaní 

čestného názvu 

všetky Synagóga akadémia 

6. 11. 2019 Exkurzia – návšteva 

Bienále  

výtvarný SNG Bratislava exkurzia 

12. 11. 2019 Interný koncert hudobný ZUŠ koncert 

14. – 15. 11. 

2019 

Klavírna súťaž Pála 

Kadosu 

hudobný Synagóga  súťaž 

18. 11. 2019 Klavírny koncert 

zahraničných študentov 

hudobný ZUŠ koncert 

20. 11. 2019 Výtvarný workshop so 

ŠUP Kremnica 

výtvarný ZUŠ – 

elokované 

pracovisko 

workshop 

3.12. 2019 Interný koncert hudobný ZUŠ koncert 

11.12. 2019 Adventný koncert všetky Synagóga koncert 

13. 12. 2019 Výchovný koncert pre 

žiakov SŠI Levice  

Hudobný, 

tanečný, 

Literárno-

dramatický 

CK Junior Výchovný koncert 

16. 12. 2019 Vianočný koncert Hudobný, 

LDO 

Kostol Cirkvi 

Bratskej 

Koncert  

22. 12. 2019 Vianočný koncert 

orchestra Da Capo 

Ensemble 

hudobný Kostol Starý 

Tekov 

koncert 

8. 1. 2020 Výtvarný workshop – 

vystrihovanie z papiera 

výtvarný ZUŠ – 

elokované 

pracovisko 

Workshop pre 

žiakov 
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13. až 16. 1. 

2020 

Pohybový workshop so 

Soňou Ferjenčíkovou 

Literárno-

dramatický 

ZUŠ – 

elokované 

pracovisko 

Workshop pre 

žiakov 

21. 1. 2020 Interný koncert hudobný ZUŠ koncert 

29. 1. 2020 Novoročný koncert 

žiakov elokovaného 

pracoviska - Vinohrady 

hudobný ZUŠ – 

elokované 

pracovisko 

hudobný 

11. 2. 2020 Interný koncert hudobný ZUŠ koncert 

13. 2. 2020 Spoločný koncert 

s Konzervatórium 

Banská Bystrica 

hudobný Synagóga koncert 

14. 2. 2020 Výchovný koncert pre 

žiakov ZŠ Školská 14 

Hudobný, 

literárno-

dramatický 

Synagóga Výchovný koncert 

3. 3.2020 Interný koncert hudobný ZUŠ koncert 

3. 6. až 18. 6. 

2020 

 

Výstava výtvarných 

prác absolventov 1. a 2. 

časti I. stupňa a II. 

stupňa základného 

štúdia 

výtvarný Synagóga výstava 

 

Zhrnutie aktivít, ktoré organizovala, prípadne spoluorganizovala ZUŠ Levice: 

 

 1 exkurzia 
Návšteva bienále ilustrácií v Bratislave 

 1 umeleckú súťaž 
ZUŠ spoluorganizovala celoslovenskú klavírnu súťaž Pála Kadosu 

 5 workshopov 
Pre žiakov ZUŠ: 2x výtvarný, 1x hudobný, 1x pohybový,  
Pre žiakov ZŠ: 1x výtvarný 

 2 výstavy 

 1 slávnostnú akadémiu pri príležitosti zapožičania čestného názvu 

 7 verejných koncertov 

 6 interných koncertov pre rodičov   

 3 výchovné koncerty pre žiakov ZŠ Školská 14 a SŠI  

4. 3 Podujatia a projekty ďalších organizátorov 

 

Žiaci ZUŠ sa aktívne zapájajú do rôznych kultúrnych aktivít v rámci celého Slovenska. 

dátum organizátor názov miesto odbor typ 

27. 9. 2019 Asociácia 

Divadelná 

Nitra 

Divadelná Nitra 

Recitácie v rámci 

festivalu 

Nitra Literárno-

dramatický 

vystúpenie 

12. 10. 

2019 

Nezisková 

organizácia 

Anny 

Vydrovej 

Deň našej poézie Synagóga Literárno-

dramatický, 

hudobný 

vystúpenie 
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15. 10. 

2019 

Centrum 

pomoci 

Kalná, n.o 

Vystúpenie pre 

seniorov 

Kalná nad 

Hronom 

hudobný vystúpenie 

16. 11. 

2019  

MsKS Levice  Noc divadiel 

Divadelné 

predstavenie a 

výstava 

CK Junior Literárno-

dramatický, 

výtvarný 

Divadelné 

predstavenie, 

výstava 

30. 11. 

2019 

KSŠ sv. 

Vinenta de 

Paul 

Deň radosti KSŠ tanečný vystúpenie 

17. 12. 

2019 

MsKS Levice, 

Mesto Levice 

Vianočné trhy Námestie 

hrdinov 

hudobný vystúpenie 

17. 12. 

2019 

ZŠ Školská 14 Benefičný 

koncert 

Kostol Cirkvi 

bratskej 

hudobný vystúpenie 

19. 12. 

2019 

ZŠ Pri 

Podlužianke 

Koncert pre 

žiakov 

Kostol Cirkvi 

bratskej 

hudobný Tvorba 

programu 

10. 1. 2020 Poľovnícke 

združenie 

Poľovnícky ples Hotel Lev hudobný vystúpenie 

7. 2. 2020 Hokejový 

klub 

Program k 90. 

výročiu založenia 

klubu 

Zimný 

štadión 

hudobný vystúpenie 

8. 2. 2020 Obec Kalná 

nad Hronom 

Retro párty Kultúrny 

dom Kalná 

nad Hronom 

hudobný vystúpenie 

25. 2. 2020  Na kus reči Recitačný večer Kaviareň Na 

kus reči 

Literárno-

dramaticý 

recitácie 

  

4. 4 Účasť na súťažiach a ocenenia 
 

dátum Názov a miesto Meno žiaka/ov umiestnenie typ 

12. 11. 

2019 

Prehliadka mladých 

gitaristov Bratislava 

Alica Sabová 

 

Martin Kosorín 

Zlaté pásmo+ víťaz 

kategórie 

Strieborné pásmo 

celoslovenská 

súťaž 

15. 11. 

2019 

Klavírna súťaž Pála 

Kadosu Levice 

Lukáš Maurer 

 

Alica Tóthová 

3. miesto + 

mimoriadna cena 

2. miesto+ mioriadna 

cena 

Celoslovenská 

súťaž 

30. 11. 

2019 

PAN – festival 

pantomímy 

a pohybovýh divadiel 

Liptovský Mikuláš 

Alexandra 

Kvitkovská, 

Jozef Urban 

Mimoriadna cena za 

etudu Otec 

v kategórii dvojíc 

medzinárodná  

prehliadka 

4. 12. 2019 Dni Miloša Ruppeldta - 

Bratislava 

Lea Vajdová 

Júlia Lecká 

3.miesto 

3.miesto 

Celoslovenská 

spevácka súťaž 

6. 12. 2019 Hnúšťanský akord - 

Okresné kolo 

Družstvá 

hudobnej náuky 

3x 1. miesto 

 

Okresná súťaž 

v hudobnej 

náuke 
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Zhrnutie ocenení na súťažiach: 

 
Medzinárodné prehliadky. 

1x mimoriadna cena 

 

Celoslovenské súťaže: 

1x víťaz kategórie 

2x mimoriadna cena poroty 

1x2. miesto  

3x 3. miesto 

1x zlaté pásmo 

1x strieborné pásmo 

 

Okresné kolá súťaží: 

3x1. miesto 
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5 Výsledky kontrolnej činnosti 

 

5.1 Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

 
V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou.  

  

5. 2 Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom  mestského  

       kontrolóra Mesta Levice v ZUŠ  

 

V školskom roku 2019/2020 bola vykonaná kontrola hospodárenia v čase od 4. 11. 2019 do 
9. 12. 2019 za rok 2018. 
Pri kontrole boli zistené nasledovné nedostatky: 

 Kontrola faktúr: 
Pri úhradách faktúr mesačných záloh za služby chýbali fotokópie nájomných zmlúv, 
pri viacerých úhradách faktúr chýbali objednávky. 

 Kontrola pokladničných dokladov: 
Niektoré doklady boli nečitateľné z dôvodu vyblednutia. 

 Kontrola cestovných príkazov: 
Pri kontrole prišlo k zisteniu, že väčšina tlačív bola nesprávne vyplnená, chýbali 
prílohy k pracovným cestám. 
 

ZUŠ odstránila všetky nedostatky a zorganizovala školenie pre zamestnancov ohľadom 
vypĺňania tlačív cestovných príkazov a oboznámila zamestnancov o povinných prílohách. 
 
 
 

5.3 Výsledky kontroly vykonanej Inšpektorátom práce 

 
 
V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná kontrola. 
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6  Priestorové a materiálovo-technické podmienky školy  

6. 1 Charakteristika priestorov a materiálno-technického vybavenia 
 

Hlavná budova a riaditeľstvo sídli  v samostatnom účelovom objekte  
na  Ul. F. Engelsa 389/2, Levice.  
 
Elokované pracoviská: 
 1. ZŠ sv. Michala 42,  934 01 Levice  
 2. Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Saratovská 87, 934 05 Levice 
 3. CK Junior, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice (od 1. 1. 2016) 
 4. ZŠ Školská 14, 934 01 Levice (od 1. 1. 2017) 
Hlavná budova -  Ul. F. Engelsa 2  

- má nedostatočnú priestorovú kapacitu pre hudobný odbor, ktorá sa čiastočne rieši 

elokovanými pracoviskami, 

- budova obsahuje:  

 1 koncertnú sálu, v ktorej tiež prebieha vyučovanie, tým pádom chýba priestor 

na akustické skúšky pri príprave žiakov na verejné vystúpenia a súťaže 

 2 učebne pre kolektívne vyučovanie (Hudobná náuka) 

 16 učební pre individuálne vyučovanie, z ktorých dve svojím malým                           

rozmerom nevyhovujú vyučovaciemu procesu kvôli nadmernému           
hluku v triede, 

Koncertná sála a 11  učební sú vybavená klimatizáciou. 

- ďalšie miestnosti: archív, kuchynka, 2x sklad, miestnosť pre školníka, miestnosť pre 

upratovačku, toalety. 

        Na zastrešenie vyučovania v hudobnom odbore by škola potrebovala ešte 4 klasické    
        učebne. 

V budove chýba zborovňa, kabinety pre učiteľov, odborné učebne, odhlučnená 

miestnosť na skúšky kapiel a vyučovanie hry na bicích nástrojov, vhodná by bola aj 

počítačová učebňa a nahrávacie štúdiu. 

 

Elokované pracoviská: 

 ZŠ na  Ul. sv. Michala 42 Levice 

Tanečný a Literárno-dramatický a hudobný  odbor. 

Priestory zodpovedajú vyučovacím potrebám. 

Obsahujú: 

2x tanečná sála 

1x učebňa pre kolektívne vyučovanie LDO 

1x učebňa pre kolektívne vyučovanie PHV a hru na bicie nástroje. 

Ďalšie miestnosti: 

Zborovňa, 2x šatňa, sklad kostýmov, toalety, sprcha. 

 

 

KSŠ sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, 934 05  Levice 

Hudobný odbor realizuje vyučovanie hry na klavíri, akordeóne, keyboarde, husliach 

a hudobnej náuky  v štandardných triedach ZŠ   popoludňajších hodinách, učitelia majú 

dostatok priestoru v kabinetoch. 
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CK Junior, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice (od 1. 1. 2016) 

V objekte sa realizuje vyučovanie výtvarného odboru. 

Priestory spĺňajú  požiadavky na vyučovanie podľa IŠVP, obsahujú: 

4 klasické učebne 

1 modelárska miestnosť 

1 dielňa 

Zborovňa 

Toalety 

Chýba sklad a miestnosť pre upratovačku. 

 

ZŠ Školská 14, 934 01 Levice (od 1. 1. 2017) 

ZUŠ využíva k vyučovaniu učebňu pre výtvarný odbor, ktorá je dostatočne slnečná, 

obsahuje umývadlo- vyhovuje potrebám vyučovania. 

Hra na klavíri sa vyučuje vo veľkej spoločenskej miestnosti v popoludňajších hodinách, 

učitelia majú v uvedených miestnostiach dostatok priestoru aj na svoje osobné veci. 

 

 6. 2 Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

  

  Finančné zabezpečenie je zabezpečované priamo zriaďovateľom - Mestom Levice. 
 Čiastočná úhrada nákladov stanovená VZN č. 9/2011 bola realizovaná zákonnými 
zástupcami žiakov alebo žiakmi nad 18 rokov.  
 
  Projekty ZUŠ Levice boli čiastočne zabezpečované i z iných zdrojov:  

a) OZ Rada rodičov pri ZUŠ Levice 
b) Sponzormi – ROEZ Levice a Ekolio Music Levice 

 
Nepeňažná pomoc: 
Bezplatné poskytnutie priestorov: 
         a) MsKS Levice 
         b) Mesto Levice 
        d) Cirkevné zbory: Evanjelická cirkev a.v., Cirkev bratská 
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení v zmysle § 2 ods. 7 písm. m)  

vyhlášky č. 9/2006 Z.z. 

 
ZUŠ je financovaná formou originálnych kompetencií mesta a vlastnými príjmami.   

Čerpanie rozpočtu v roku 2019 bolo nasledovné : 

 

 
 
     

 Poskytnutý transfer Čerpanie transferu 

Zostatok 

transferu dátum 

 

Od 1.1 do 

31.12.2019 

Od 1.1. do 

31.12.2019 K 31.12.2018 vrátenie 

mzdy 610 354 135,02 354 135,02     

odvody 620 126 674,94 126 674,94     

prevádzka 81 131,83 81 131,83     

transfer jednot. 

/640/ 2470,44 2470,44     

kapitál. Transfer 0 0     

spolu 564 412,23 564 412,23     

          

          

Spolu 564 412,23 564 412,23     
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7  Swot analýza 
 

    Silné stránky 
- vysokokvalifikovaný a kreatívny pedagogický zbor, ktorý pravidelne dopĺňajú mladí    

absolventi umeleckých škôl, 

- zahraniční pedagógovia, ktorí prinášajú inovatívne metódy do vyučovacieho procesu, 

- dostatočný záujem o štúdium v hudobnom a výtvarnom odbore, 

- dostatočný počet žiakov s mimoriadnym nadaním, 

- bohatá ponuka vyučovacích predmetov v hudobnom odbore (takmer všetky dychové  

nástroje,  

- učebne HN vybavené interaktívnou tabuľou s príslušenstvom a hudobným   

softwerom  Sibelius a EAR MASTER, 

- zvyšovanie IKT zručností  pedagogických zamestnancov, 

- výborná spolupráca s Mestom Levice, MsKS Levice a ROS Levice, ktorá zabezpečuje  

žiakom  dostatok príležitostí na  verejné vystupovanie, ktoré je nevyhnutnou súčasťou  

vyučovacieho procesu, 

- možnosť rozvíjania praktických umeleckých zručností žiakov v rôznych umeleckých 

telesách,  

-  úspešnosť na súťažiach a na talentových skúškach na stredné a vysoké školy umeleckého 

zamerania, 

- pomoc hlavného sponzora, ktorý pomáha zabezpečovať činnosť komorného orchestra, 

- dobrá spolupráca s rodičmi a ich záujem pomáhať riešiť problémy školy, 

Slabé stránky 
- personálne zabezpečenie: 

a) iba jeden zástupca riaditeľa školy, pri aktuálnom stave žiakov, pedagogických 

zamestnancov a elokovaných pracovísk je veľmi náročné riadiť školu s jedným 

zástupcom, 

- chýbajúce služobné auto, všetky prevozy nástrojov na vystúpenia, presuny medzi 

elokovanými  pracoviskami a pracovné cesty sa robia na súkromných autách 

zamestnancov, 

- absencia divadelnej sály a výstavných priestorov v rámci školských priestorov,   

- nízka technická úroveň výkonov žiakov tanečného odboru, 

- nízky počet žiakov v tanečnom odbore vzhľadom na celkový počet žiakov, 

- nedostatočné vybavenie tanečných sál: chýbajúci baletizol, gymnastický koberec, 

kvalitné ozvučenie, 

- finančne náročná údržba zastaraných  pianín, 

-  nedostatok priestorov na skúšky jazzových a tanečných kapiel, populárneho spevu, 

ktoré by  mali byť odhlučnené a vybavené hudobnou aparatúrou. 
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Príležitosti  

- získavanie finančných prostriedkov formou projektov a dotácií, 

- možnosť získania nových sponzorov a rozšírenia školy ako inštitúcie vyplývajúce zo 

zvyšujúceho sa záujmu verejnosti o štúdium na škole,   

- naďalej priebežne zabezpečovať a modernizovať materiálno-technické vybavenie školy 

prostredníctvom projektov a dotácií, 

- rozširovanie spolupráce s inými kultúrnymi inštitúciami mesta a okresu. 

  

 Riziká  
Obmedzenia a prípadný zákaz organizovania kultúrnych podujatí v čase pandémie    
veľmi ohrozuje výchovno-vyučovací proces v ZUŠ:  
- žiaci nemajú kde prezentovať svoje zručnosti,  
- stráca sa motivácia žiakov a pedagógov,  
- nemajú možnosť konfrontovať svoju umeleckú úroveň s rovesníkmi na  
       súťažiach a prehliadkach, 
- rizikom je následné  zníženie záujmu o umelecké vzdelávanie, 
- pasivita zo strany rodičov, 
- zníženie počtu žiakov vo všetkých odboroch. 
Ďalšie riziká: 

- vysoká konkurencia v meste v tanečnej oblasti, 

- zmena vo financovaní ZUŠ zavedením normatívu iba na deti staršie ako 5,5 roka, čo má 

za následok slabé zabezpečenie vyučovanie v prípravnom štúdiu. Ak by škola prestala 

vzdelávať deti od 4 rokov, tak hrozí zníženie počtu žiakov v tanečnom odbore, nakoľko 

deti budú vzdelávať ostatné tanečné kluby v rámci mesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



27 

 

8 Ciele a úlohy školy  
 

8.1 Ciele a úlohy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
obdobie 2019/2024 a ich vyhodnotenie 

 

Škola splnila  v školskom roku 2019/2020 nasledovné ciele vychádzajúce z koncepčného 

zámeru školy: 

- nadviazanie zahraničnej spolupráce s portugalskými a maďarskými študentami, 

- škola sa zapojila svojím projektom do programu Erazmus+, ktorý žiaľ nebol 

schválený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, 

- zaradenie ďalších talentovaných žiakov do rozšíreného štúdia, aby dostali viac 

priestoru na zvyšovanie svojej umeleckej úrovne, 

- vybavenie oddelenia bicích nástrojov rôznymi perkusiami, 

- vybavenie speváckych tried ozvučovacou technikou, 

- zvýšenie práce s grafickými softwermi vo výtvarnom odbore,  

- vybavenie učebne LDO závesným systémom, ktorý je nevyhnutný na prácu 

s kulisami a divadelnými svetlami, 

 

 

8.2 Ciele  a investičné zámery v budúcom školskom roku 2020/2021 

- pokračovať v organizovaní regionálnej súťažnej prehliadky Levický hudobný festival 

a rozšíriť ju na celoslovenskú úroveň, 

- zvyšovať umeleckú úroveň žiakov organizovaním workshopov, seminárov 

a tvorivých dielní pre žiakov, 

-  vyučovanie vo výtvarnom odbore  rozšíriť o počítačovú grafiku a vybaviť malú 

počítačovú učebňu, 

- zavádzať inovatívne metodiky na tanečnom odbore a vybaviť odbor modernejším 

vybavením, aby sa podarilo motivovať žiakov aj v tomto odbore, 

- opätovne podať žiadosť o grant v rámci programu Erazmus+, 

- prehlbovať spoluprácu so strednými umeleckými školami a konzervatóriami na 

Slovensku, ale aj v zahraničí, 

- naďalej sa zamerať  na zážitkové a poznávacie vyučovacie aktivity – rôzne exkurzie 

a návštevy kultúrnych podujatí, 

- zabezpečiť zvukovú izoláciu do učební. 
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8.3 Vyhodnotenie výsledkov vyučovacieho procesu a kvality umeleckých aktivít 

 
     Prerušenie vyučovania z dôvodu pandémie a zákaz organizovania kultúrnych podujatí 
výrazne ovplyvnili úroveň vyučovacieho procesu na ZUŠ. Počas prerušenia prevádzky sa 
v rámci možností pracovalo online formou. Pedagógovia sa snažili udržať nadobudnuté 
zručnosti a usmerňovať samostatné štúdium žiakov. V druhej časti I. stupňa a na II. stupni 
prebehlo online vyučovanie plnohodnotnejšie ako u mladších žiakov a žiakov prípravného 
štúdia.  No aj napriek tomu  sa nám podarilo udržať úroveň a počet žiakov v hudobnom 
odbore, v ktorom sa prevádzka obnovila 3. júna 2020. V ostatných odboroch prišlo 
k miernemu poklesu počtu žiakov a k absencii určitých vyučovacích tém, ktoré boli 
naplánované na obdobie marec – jún.  Najdôležitejšie tematické oblasti sa naplánujú do 
ďalšieho školského roka. Výsledky online vyučovania škola spracovala do dvoch video 
prezentácií v hudobnom odbore, videami s hereckými etudami v literárno-dramatickom 
odbore a výstavou výtvarného odboru v Synagóge. 
    Školský rok 2019-2020 má výrazné miesto v histórii školy, nakoľko 24. októbra 2019 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky   zapožičalo škole  čestný 
názov Základná umelecká škola Pála Kadosu , oficiálne ho začala používať od 1. 1. 2020. 
       V období september 2019 až marec 2020 sa škola zapojila a aj sama vytvorila množstvo 
kvalitných  projektov, v ktorých sa odzrkadlila dlhodobá vysoká úroveň vyučovacieho procesu.  
Výnimočnými podujatiami boli:  
Slávnostná akadémia pri príležitosti  odovzdáva certifikátu so zapožičaním čestného názvu so 
zahraničnými hosťami,  
Spoločný koncert so študentami Konzervatória Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica 
Vysokú úroveň mali aj nasledujúce podujatia:  
Výstava pod názvom Mýty, legendy, potvory a príšerky predstavia nové výtvarné techniky, 
ktoré sa žiaci naučili počas workshopov, Adventný, Vianočný koncert na ktorých sa predstavili 
komorné telesá hudobného odboru a špecificky zamerané tematické výchovné koncerty.  
         V umeleckom vzdelávaní sa výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu nedajú očakávať 
okamžite, vo výkonoch žiakov sa odzrkadľuje dlhodobejšie nadobúdanie zručností a vplyv 
vyučovania na celkové formovanie osobnosti.       Žiaci nemohli absolvovať verejné vystúpenia  
v takej miere ako po minulé roky a ani sa nezúčastňovali umeleckých súťaží, na ktoré sa 
pripravovali. Tým pádom sme nemali možnosť konfrontovať svoju úroveň a zhodnotiť 
komplexné výsledky vyučovacieho procesu. 
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9 Ďalšie informácie o škole  
  

9. 1 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole   

  

ZUŠ Levice zabezpečuje psychohygienické podmienky vyučovania kontrolou dodržiavania 
presného rozvrhu hodín vrátane prestávok. V školskom poriadku sa žiakom ukladá povinnosť 
prichádzať na vyučovanie v dostatočnom časovom predstihu a pedagógom prichádzať na 
vyučovanie 10 minút vopred. V čase pandémie sa organizácia vyučovania prispôsobuje 
aktuálnym hygienickým opatreniam.  
  

 

9. 2 Spolupráca školy  

  

Spolupráca s rodičmi a žiakmi  

 ZUŠ Levice poskytuje umelecké vzdelanie žiakom od predškolského veku až po dospelých a 
vytvára podmienky na prezentáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola pravidelne 
informuje rodičov a zákonných zástupcov o prospechu a dosiahnutých výsledkoch žiaka. Žiak 
a zákonní zástupcovia spolupracujú s triednymi učiteľmi a školou. Podporujú ju v jej aktivitách 
v rámci Levíc a okresu, ale aj Slovenska a zahraničia. V niektorých prípadoch bývajú iniciátormi 
prezentačných aktivít školy. Sú veľkým morálnym ale aj finančným prínosom pre ZUŠ. 
Orgánom zastupujúcim záujmy rodičov je Rada rodičov pri ZUŠ Levice. 
  

Spolupráca s organizáciami  

- Mesto Levice– odbor školstva - koordinácia a podpora v organizovaní verejných podujatí 
- ROEZ a.s. Levice – hlavný sponzor školy, pravidelne prispieva finančnou čiastkou na 

rozvoj školy, zabezpečuje činnosť komorného orchestra Da Capo Ensamble 
- Rada rodičov pri ZUŠ Levice– finančná ale aj morálna podpora aktivít školy  
- MsKS Levice – pomoc pri poskytnutí priestorov, organizácia spoločných kultúrnych 

podujatí, 
- Levická televízia, 
- ROEZ a.s. Levice – hlavný sponzor školy, pravidelne prispieva finančnou čiastkou na 

rozvoj školy, zabezpečuje činnosť komorného orchestra Da Capo Ensamble 
- Rada rodičov pri ZUŠ Levice– finančná ale aj morálna podpora aktivít školy  
- Matica Slovenská, 
- Tekovská knižnica, 
- ROS Levice – spolupráca na projektoch – semináre a workshopy, 
- Združenie ROTARY – spoločné kultúrne podujatia  
- Materské, základné a stredné školy  – poskytovanie umeleckých programov, malých 

výchovných koncertov, 
- Cirkevné zbory v Leviciach – poskytnutie priestorov, kultúrne programy 
- Zväz telesne postihnutých, 
- Červený kríž.  
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      Spolupráca s množstvom inštitúcií výrazne pomáha k rozvoju školy, pedagogický zbor má 

možnosť hodnotenia svojej práce na základe porovnávania, postrehov a názorov širokej 

verejnosti. Medzi hlavné ciele školy patrí šírenie kultúry, ktorá by mala byť prispôsobená 

svojím konzumentom. 

                    

 
 
 
 
Vypracovala na základe podkladov vedúcich predmetových komisií: 
 Mgr. art. Klára Viteková, riaditeľka ZUŠ Levice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Leviciach, 30. 9. 2020                                                                        .............................................. 
                                                                                                                       Mgr. art. Klára Viteková 
                                                                                                                     riaditeľka ZUŠ Pála Kadosu 
 
 Prerokované v Pedagogickej rade  
dňa 6. 10. 2020 
 
 


