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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 

 

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):  

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu sa voľby členov Rady školy nemohli konať 

v termíne do 30.6. 2020, tak k 1. 9. 2020 pracovala Rada školy v zložení: 

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 

mailto:riaditel@zuslevice.sk
http://www.zuslevice.sk/
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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 

 

V priebehu septembra 2020 sa uskutočnili voľby členov a 14. 10. 2020 a konalo ustanovujúce 

zasadnutie aktuálnej Rady školy. 

 

Predseda rady školy: 

Mgr. Katarína Krchová – zástupca pedagogických zamestnancov 

Členovia Rady školy: 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa                        

1. Mgr. Peter Benček                                                        

2. Ing. Dušan Daniš, PhD. 

3. Ing. Ivan Murín                                                       

4. Bc. Miloš Zaujec                                                     

Zástupcovia rodičov: 

5. MUDr. Marek Földesi                                            

6. Ivana Juhásová                                                       

7. Ing. Martina Lecká                                                 

8. Mgr. Ivana Tóthová                                               

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

9. Mgr. art. Veronika Zomborská, PhD.                     

10. Mgr. Katarína Krchová  (predseda)                                           

Zástupca nepedagogických zamestnancov: 

11. Michaela Mališová                                                     
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Zasadnutia RŠ a prerokované materiály v školskom roku 2020/2021     

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

a) správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,  

b) informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení 

výchovno–vzdelávacieho procesu, 

c) použitie financií  z projektu ,,Podpora udržania zamestnanosti v základných 

umeleckých školách“ 

 

 

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

       v školskom roku 2020/2021.  

 

     Základná umelecká škola Levice v školskom roku 2020/2021 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. 

 

 1.6. Informácie o mimoriadnom priebehu školského roka 2020/2021 

 

Školský rok 2020/2021 bol výrazne poznačený mimoriadnou epidemiologickou situáciou.  

Od 12. 10. 2020 bola prerušená prezenčná forma skupinového vyučovania a od 26. 10.  2020  

vo všetkých odboroch ZUŠ. Škola prešla na dištančnú formu. V hudobnom odbore sa 

realizovali individuálne hodiny hlavných predmetov formou video alebo audio prenosu, 

v ostatných odboroch bola potrebná úprava vyučovania: kratšie individuálne konzultácie, 

nahrávanie metodických materiálov, zadávanie úloh  a hodnotenie žiackych prác. 

Vyučovanie sa obnovilo nasledovne:  

7. 2. 2021 - individuálne vyučovanie v hudobnom odbore pre žiakov 1. stupňa ZŠ okrem spevu 

a hry na dychových nástrojoch, 

26. 4. 2021 – individuálne vyučovanie pre všetky vekové kategórie 

10. 5. 2021 - kolektívne vyučovanie  
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2.  Údaje o žiakoch školy (k 15.09.2020 a k 30.06.2021)  

2. 1 Údaje o počte žiakov, odboroch a absolventoch   

 

Stav žiakov k 15. 9. 2020: 

Celkový počet žiakov: 675  

 

A ) 

k 15.9.2020 prípravné 

štúdium 

základné 

štúdium                                    

rozšírené 

štúdium                                     

štúdium pre 

dospelých                             

Spolu žiakov 

Hudobný odbor 19 277 8 5 309 

LDO 0 35 0 0 35 

Tanečný odbor 34 23 0 0 57 

Výtvarný odbor 8 261 0 5 274 

Celkový počet 

žiakov k 

15.9.2020 

 

61 

 

596 

 

8 

 

10 

 

675 

 

Z toho je 667 uvedených v štatistike vo výkaze 40-01:  

Individuálna forma - 360, skupinová forma – 307 

Vo výkaze boli z celkového počtu odpočítaní: 

- študentov Štúdia pre dospelých nad 25 rokov, 

- duplicitní žiaci študujúcich vo viacerých odboroch 

 

Stav žiakov k 30. 6. 2021: 

Celkový počet žiakov: 585 

 

k 30.6.2021 prípravné 

štúdium 

(absolventi) 

základné 

štúdium   

(absolventi)                                  

rozšírené 

štúdium  

(absolventi)                                    

štúdium pre 

dospelých   

(absolventi)                           

Spolu žiakov 

 

(absolventi) 
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Hudobný 

odbor 

(absolventi) 

14 

(0) 

264 

 (10) 

5 

(0) 

4 

(0) 

287 

(10) 

LDO 

(absolventi) 

0 

(0) 

31 

  (1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

31 

(1) 

Tanečný odbor 

(absolventi) 

42 

(0) 

14 

 (0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

56 

(0) 

Výtvarný 

odbor 

(absolventi) 

5 

(0) 

201 

(25) 

0 

(0) 

5 

(1) 

211 

(26) 

Celkový počet 

žiakov k 30.6.2021 

(absolventi) 

61 

(0) 

510 

(36) 

5 

(0) 

9 

(1) 

585 

(37) 

 

 

Údaje o počte novoprijatých žiakov v školskom roku 2020/2021   

stav k 15.09.2020:  

Spolu                                             142 

hudobný odbor           66  

literárno-dramatický odbor           9   

tanečný odbor            18  

výtvarný odbor           49 

 

Vylúčení žiaci: 

V školskom roku 2020/2021 neboli vylúčení žiadni žiaci. 

2. 2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie k 30.06.2021  

Prospeli s vyzn.:       511 

Hudobný odbor          260 

Literár.- dram. odbor  31                          
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Tanečný odbor             14 

Výtvarný odbor            206 

  

Prospeli:                                       13       

Hudobný odbor                  13 

Literárno-dramatický odbor       0 

Tanečný odbor                              0 

Výtvarný odbor                             0 

Neprospeli:                                    0  

Spolu klasifikovaných žiakov: 524      

Neklasifikovaní z dôvodu  vymeškaných hodín nad 50%: 0 

61 žiakov prípravného štúdia sa neklasifikuje.  

 

Organizácia skúšok v školskom roku 2020/2021: 

Záverečné a postupové skúšky prebehli v 1. časti základného štúdia online formou, v 2. časti 

aj v II. stupni základného štúdia a v štúdiu pre dospelých prezenčnou formou a verejnou 

prezentáciou. 

Žiaci zaradení do rozšíreného štúdia preukázali svoje schopnosti prezenčnou formou 

a potvrdili svoje nadpriemerné umelecké zručnosti. 

2.3 Údaje o žiakoch pokračujúcich v štúdiách na školách umeleckého zamerania  

 

Stredné školy: 

ŠUP Ladislava Bielika Levice: 1 

ŠUP J. Vydru Bratislava: 1 

 

Konzervatórium Bratislava – 2 

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica - 4 

Štúdium jednotlivých predmetov (pre mimoriadne nadaných žiakov ZŠ) – 2 žiaci 

 

PaSA Levice – 3 
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Vysoké školy: 

VŠMU Bratislava – Divadelná fakulta – 1 žiačka 

ČVUT Praha, odbor Architektúra – 2 žiačky 

VŠVU, odbor Textilný dizajn – 1 žiačka 

Akadémia umení v Banskej Bystrici, odbor Grafika – 1 žiačka 
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3.  Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci  školy  

3.1 Základné údaje o zamestnancoch 

  

Pedagogickí zamestnanci (PZ) k 15.09.2020:   

2020/2021  Počet PZ 

k 15. 9. 2020   32  

k 31.8. 2021   32 

 

Nepedagogickí zamestnanci (NZ) školy k 15.09.2020:  

Fyzický počet k 15. 9. 2020 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. 2021 7 (1 z nich je zároveň pedagogický       

zamestnanec) 

  

Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov  

k 15. 9. 2020:  

Základná umelecká škola Pála Kadosu  má 100 % kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov. 
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3. 2 Kariérový systém  

 

Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca 

na kariérovú pozíciu.  

 

Zaradenie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2020/2021: 

1. Pedagogický zamestnanci 

špecialisti: 

  

 Triedny učiteľ 32 1. Mgr. art. Katarína Balážová 

2. Mgr. Boris Beláni 

   3. Štefan Dráfi, DiS.art. 

   4. Kamila Dráfiová DiS.art. 

5. BcA. Andrej Farkaš 

   6. Mgr. Nuno Figueiredo 

   7. Mgr. Marcel Gellen 

   8. Juraj Gergely 

   9. Mgr. art. Jaromír Chlebo 

10. Mgr. Barbora Chlebová, DiS.art. 

11. Mgr. Zuzana Chrenová 

12. Mgr. Štefan Jurča 

   13. Mgr. art. Renáta Jurčová  

   14. Mgr. Simona Kačmárová  

   15. Mgr. Marcela Kotrašová Štrbová 

   16. Mgr. Eva Kováčová 

   17. Helena Kováčová 

   18. Juraj Kráľ Dis.art. 

   19. Mgr. Katarína Krchová 

   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, DiS.art. 

   26. Bc. Erika Molnárová, DiS.art. 
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   27. Mgr. Eva Pankuličová 

   28. Ing. Pavol Pľuta 

   29. Bc. Jana Tencerová, DiS.art. 

   30. Mgr. art. Klára Viteková 

   31. Mgr. Iryna Vlčková 

32. Mgr.art. Veronika Zomborská PhD. 

 

    

 Vedúci predmetových 

komisií 

3 György Mészáros, DiS.art. 

Mgr. Marcela Kotrašová Štrbová  

Iryna Vlčková 

    

 Začínajúci pedagogickí 

zamestnanci 

1 Mgr. Boris Beláni  

 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: 

 

 Začínajúci pedagogický zamestnanec 1 Mgr. Boris Beláni 

 Samostatný pedagogický 

zamestnanec 

25  

 Pedagogický zamestnanec  

s 1. atestáciou 

5 Mgr. Štefan Jurča 

Mgr. art. Hedviga Makovínyiová 

Mgr. Angela Michňová 

Mgr. Eva Pankuličová 

Mgr. art. Klára Viteková 
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 Pedagogický zamestnanec  

s 2. atestáciou 

1 Mgr. art. Veronika Zomborská, PhD. 

 Spolu: 32  

 

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 1 0   

február 2020 

 

špecializačné 

0 0 0   0 

Aktualizačné  29 29 0   0 

Inovačné  0 1 0 0 

Kvalifikačné  0  0  0  0  

Funkčné  1 1  

(október 

2021) 

0 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 

https://mpc-edu.sk/node/2497
https://mpc-edu.sk/node/2497
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Počet kreditov: 0 

Vzdelávanie ukončila v priebehu školského roka: Mgr. Eva Pankuličová 

 

Aktualizačné vzdelávanie: 

Názov: Modifikácia školského vzdelávacieho programu a učebných osnov v súvislosti  

s pandemickými opatreniami 

Poskytovateľ: ZUŠ Pála Kadosu Levice 

Termín: 29. 6. 2021 

Zúčastnili sa pedagogickí zamestnanci ZUŠ. 

 

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: 2. 

Mgr. Katarína Krchová 

Súkromné konzervatórium Heleny Madaryovej Nitra 

Odbor: spev, 4. ročník 

 

Mgr. Barbora Chlebová 

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany 

Študijný odbor: Hra na flaute so zameraním na jazzovú hudbu 

Ročník: 4.  

 

Mgr. Nuno Figueiredo 

VŠMU Bratislava 

Hudobná a tanečná fakulta 

Katedra skladby a dirigovania 

externé doktorantské štúdium – 3. ročník 
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4 Aktivity žiakov školy 

4. 1 Realizácia projektov  

 

ZUŠ Pála Kadosu  realizovala projekty: 

 

Oživené zručnosti  našich predkov  

- financovaný z dotácie Participatívneho rozpočtu mesta Levice v r. 2020 

- séria výtvarných workshopov pre žiakov a širokú verejnosť 

 

Levický hudobný festival – online 

regionálna hudobná súťažná prehliadka 

- spoluorganizátor – Rada rodičov pri ZUŠ 

- financovaný prostredníctvom občianskeho združenia Rada rodičov pri  ZUŠ  z dotácie 

Mesta Levice na podporu kultúry 

- termín: 17. 11. 2020 

 

4.2 Zoznam vzdelávacích aktivít a verejných  prezentácií žiakov  

 

Dátum Názov odbor miesto typ 

5. 9. 2020 Tradičné spracovanie 

šúpolia 

výtvarný CK Junior workshop 

29. 9. 2020 Tkanice výtvarný CK Junior workshop 

29. 9. 2020 Suché plstenie výtvarný CK Junior workshop 

2. 10. 2020 Otvorenie dní 

fotografie 2020 

hudobný Synagóga vystúpenie 

13. 10. – 30. 10. 

200 

Výstava projektu 

Oživené zručnosti 

našich predkov 

výtvarný CK Junior výstava 

17. 11. 2020 Levický hudobný 

festival 

hudobný Online 

priestor 

Online súťaž 
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24. 12. 2020 Vianočné online 

koncerty 

hudobný Online 

priestor 

3 online koncerty 

z domácich videí 

14. 2. 2021 Koncert dychového 

oddelenia 

hudobný Online 

priestor 

Online koncert 

z domácich videí 

19. 2. 2021 Interný online koncert hudobný Online 

priestor 

Online koncert 

z domácich videí 

25. 2. 2021 Interný online koncert hudobný Online 

priestor 

Online koncert 

z domácich videí 

26. 2. 2021 Online koncert 

orchestra Da Capo 

Ensamble 

hudobný Online 

priestor 

Online koncert 

4. 4. 2021 Veľkonočný koncert hudobný Online 

priestor 

Online koncert 

z domácich videí 

4. 4. 2021 Koncert 

akordeónového 

oddelenia 

hudobný Online 

priestor 

Online koncert 

z domácich videí 

6. 5. 2021 Online výstava 

absolventov 1. časti 

základného štúdia 

výtvarný Online 

priestor 

Online výstava 

z domácich prác 

10. 5. 2021 Interný online koncert hudobný Online 

priestor 

Online koncert 

z domácich videí 

22. 5. 2021 Absolventský koncert 

žiakov 1. časti 

základného štúdia – 1. 

diel 

hudobný Online 

priestor 

Online koncert 

z domácich videí 

25. 5. 2021 Absolventský koncert 

žiakov 1. časti 

základného štúdia – 2. 

diel 

hudobný Online 

priestor 

Online koncert 

z domácich videí 

8. až 15. 6. 2021 Absolventská výstava výtvarný Synagóga Verejná výstava 

9. 6. 2021 Saxofónový workshop Hudobný  ZUŠ Workshop pre 

žiakov 

10. 6. 2021 Interný koncert hudobný ZUŠ Verejná 

prezentácia 
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11. 6. 2021 Interný koncert hudobný ZUŠ Verejná 

prezentácia 

14. 6. 2021 Interný koncert hudobný ZUŠ Verejná 

prezentácia 

15. 6. 2021 Absolventský koncert Hudobný, 

tanečný, 

LDO 

synagóga koncert pre 

verejnosť 

18. 6. 2021 Interný koncert hudobný ZUŠ Verejná 

prezentácia 

22. 6. 2021 Interný koncert hudobný ZUŠ Verejná 

prezentácia 

1. 7. až 30. 7. 

2021 

Letná výberovka - 

Výstava najlepších 

výtvarných prác 

výtvarný OC Dituria Verejná výstava 

11. 8. 2021 Akadémia k výročiu 

založenia Mestskej 

polície 

Hudobný a 

tanečný 

Synagóga vystúpenie 

 

 

4. 3 Účasť na súťažiach a ocenenia 

 

dátum Názov a miesto Meno žiaka/ov umiestnenie typ 

27. – 28. 11. 

2020 

Cimbalový Prešporok 

Bratislava 

Margaréta 

Hercová 

Zlaté pásmo 

Laureát súťaže 

Celoslovenská 

online súťaž 

7. 5. 2021 Pink Song  

Zvolen 

Diana Oračková 

 

 

Sarah Tóthová 

Lenka 

Berkešová 

Cena za najlepšiu 

interpretáciu 

zahraničnej skladby 

 

Zlaté pásmo 

 

Absolútny víťaz 

Celoslovenská 

spevácka 

online súťaž 
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15. 5. 2021 Hlas Česka, Moravy 

a Slezska – Píseň, 

ktorá letí 

Diana Oračková 

Sarah Tóthová 

 

Lenka 

Berkešová  

 

Čestné uznanie 

2. miesto + cena 

porotkyne 

 

1. miesto + cena 

porotkyne,  cena 

produkčného + 

priamy postup do 

finále ďalšieho 

ročníka 

medzinárodná 

online 

spevácka súťaž  

 

4.-5. 6. 

2021 

Euro Pop Contest  

2021 postupové 

online kolá 

 

Diana Oračková 

Sarah Tóthová 

 

Lenka 

Berkešová 

Postup do finále Medzinárodná 

spevácka súťaž 

21. 6. 2021 Iuventus Canti 

Vráble 

Thomas 

Raphael 

Wágner 

Cena za najlepšiu 

interpretáciu ľudovej 

piesne 

Medzinárodná 

spevácka súťaž 

25. 6. 2021 Euro Pop Contest  

2021 grandfinále 

Handlová 

Lenka 

Berkešová 

 

Sarah Tóthová 

 

3. miesto + cena 

porotkyne 

 

1. miesto 

Medzinárodná 

spevácka súťaž, 

obe 

s postupom do 

Berlína 

30. 6. 2021 Virtuoso V4 Patrik 

Boledovič 

Júlia Barcíková 

Lida Kosnovská 

Matej Fábik 

Postup na casting na 

základe online kola 

Televízna show 
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5 Výsledky kontrolnej činnosti 

5.1 Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou.  

  

5. 2 Výsledky finančnej a ekonomickej kontroly vykonanej Útvarom  mestského  

       kontrolóra Mesta Levice v ZUŠ  

 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná finančná kontrola. 

 

5.3 Výsledky kontroly vykonanej Inšpektorátom práce 

 

V školskom roku 2020/2021 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. 
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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 a hudobnej 

náuky  v štandardných triedach ZŠ v  popoludňajších hodinách, učitelia majú dostatok 

priestoru v kabinetoch. 

 

 

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) 

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

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

- OZ Rada rodičov pri ZUŠ Levice 

 

 

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 2020 bolo nasledovné : 

 

     

 Poskytnutý transfer Čerpanie transferu 

Zostatok 

transferu dátum 

 

Od 1.1 do 

31.12.2020 

Od 1.1. do 

31.12.2020 K 31.12.2020 vrátenie 

mzdy 610 445 911,63 445 911,63     

odvody 620 140 757,66 140 757,66     

prevádzka 70 817,76 70 817,76     

transfer jednot. 

/640/ 8302,4 8302,4     

kapitál. Transfer         

spolu 665 789,45 665 789,45     

          

          

Spolu 665 789,45 665 789,45     
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7  Swot analýza 

    Silné stránky 

- vysokokvalifikovaný a kreatívny pedagogický zbor, 

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

- dostatočný počet žiakov s mimoriadnym nadaním, 

- bohatá ponuka vyučovacích predmetov v hudobnom odbore, 

- učebne HN vybavené interaktívnou tabuľou s príslušenstvom a hudobným   

softwerom  Sibelius a EAR MASTER, 

- zvyšovanie IKT zručností  pedagogických zamestnancov, 

- zriadenie počítačovej učebne vo výtvarnom odbore, 

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

zamerania, 

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

Slabé stránky 

- personálne zabezpečenie: nedostatok kvalifikovaných uchádzačov na pozícii učiteľov 

v hudobnom odbore, pedagogickí zamestnanci, ktorí odišli do dôchodku sa nedajú 

nahradiť, 

- slabá motivácia žiakov a pedagógov počas pandemickej situácie, obmedzenia 

v organizácii kultúrnych podujatí majú za následok veľmi slabú verejnú prezentáciu 

žiakov, 

- chýbajúce nahrávacie štúdio, online súťaže vyžadujú kvalitné nahrávky 

- chýbajúce zvukové izolácie miestností. 

Príležitosti  

- rozširovanie vyučovacích predmetov vo výtvarnom odbore v IKT oblasti, 

- naďalej priebežne zabezpečovať a modernizovať materiálno-technické vybavenie školy 

prostredníctvom projektov a dotácií, 

- rozširovanie spolupráce s inými kultúrnymi inštitúciami mesta a okresu, 

- rozvíjanie zahraničnej spolupráce. 

 Riziká  

Obmedzenia a prípadný zákaz organizovania kultúrnych podujatí v čase pandémie    

veľmi ohrozuje výchovno-vyučovací proces v ZUŠ:  
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- 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. 
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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 2020/2021 nasledovné ciele vychádzajúce z koncepčného 

zámeru školy: 

- nadviazanie zahraničnej spolupráce s umeleckou školou z Poľska - Zespół 

Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego 

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

priestoru na zvyšovanie svojej umeleckej úrovne, 

- organizovanie umeleckých workshopov na zvyšovanie úrovne pedagógov a žiakov, 

- zariadenie PC učebne vo výtvarnom odbore, nákup výpočtovej techniky, 

- zvýšenie práce s grafickými softwermi vo výtvarnom odbore.  

 

 

8.2 Ciele  a investičné zámery v budúcom školskom roku 2021/2022 

- 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, 

- rozšírenie ponuky študijných predmetov v hudobnom odbore o hru na basovej gitare, 

- nákup hudobných nástrojov, 

- prehlbovať spoluprácu so strednými umeleckými školami a konzervatóriami na 

Slovensku, ale aj v zahraničí, 

- ak situácia dovolí, tak sa naďalej  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. Vyučovanie a aj verejné prezentácie 

žiakov sa premiestnili do online priestoru. Výrazne sa zmenilo publikum a škola získala nových 

fanúšikov prostredníctvom sociálnych sietí. Prišlo k miernemu poklesu počtu žiakov, no 

existencia školy zatiaľ nie je ohrozená. Výsledky online vyučovania škola spracovala do 13 

video prezentácií. Žiaci nemali možnosť verejne prezentovať svoje umelecké zručnosti 

a zúčastňovať sa interpretačných súťaží, nakoľko online priestor nebol vhodný pre všetkých. 

Napriek tomu sa množstvo žiakov rozhodlo pokračovať v štúdiu na umeleckých školách. 
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9 Ďalšie informácie o škole  

  

9. 1 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole   

  

ZUŠ Pála Kadosu 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 Pála Kadosu 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 

- Rada rodičov pri ZUŠ Levice– finančná ale aj morálna podpora aktivít školy  

- MsKS Levice – pomoc pri poskytnutí priestorov, organizácia spoločných kultúrnych 

podujatí, 

- Levická televízia, 

- Matica Slovenská, 

- Tekovská knižnica, 
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- ROS Levice – spolupráca na projektoch – semináre a workshopy, 

- Materské, základné a stredné školy  – poskytovanie umeleckých programov, malých 

výchovných koncertov, 

- Cirkevné zbory v Leviciach – poskytnutie priestorov, kultúrne programy 

- Zväz telesne postihnutých, 

- Červený kríž.  

 

Vypracovala na základe podkladov vedúcich predmetových komisií: 

 Mgr. art. Klára Viteková, riaditeľka ZUŠ Levice 

 

 

V Leviciach, 14. 9. 2021                                                                        .............................................. 

                                                                                                                       Mgr. art. Klára Viteková 

                                                                                                                     riaditeľka ZUŠ Pála Kadosu 

 

Prerokované v Pedagogickej rade  

dňa 23. 9. 2021 

 

 

 

 

 

Prerokované v Rade školy online formou 

dňa  15. 10. 2021                                                                                       ............................................ 

Mgr. Katarína Krchová 

Predsedkyňa Rady školy 

 

 


