Základná umelecká škola
Štúrova ulica č. 467, Kysucké Nové Mesto
____________________________________________________________

Vyhodnocovacia správa za II. polrok školského roka 2009/2010

V II. polroku navštevovalo ZUŠ 1294 žiakov, z toho:
-hudobný odbor :

714 žiakov

-literárno-dramatický odbor: 63 žiakov
-výtvarný odbor:

241 žiakov

-tanečný odbor:

276 žiakov

Z tohto počtu žiakov absolvovalo: 133
prospelo s vyznamenaním: 982
prospelo : 115
neprospeli : 11.
V druhom polroku sa zo štúdia odhlásilo 53 žiakov.
Počas II. polroka žiaci vymeškali 5 554 hodín, priemer na žiaka je 4 hodiny. Všetky hodiny sú
ospravedlnené.
V priebehu I. polroka sa uskutočnili 3 pedagogické porady, 2 klasifikačné porady, 4 zasadnutia
umeleckej rady, 2 pracovné stretnutia s vedúcimi pobočiek a 2 porady prevádzkových pracovníkov.
V Ii. polroku šk. roku 2009/10 pracovalo pri ZUŠ 8 pobočiek, a to : Ochodnica, Horný Vadičov,
Radoľa, Rudina, Budatín, Závodie, Žilina – Hájik, Snežnica.
Počas druhého polroka žiaci odohrali 10 interných koncertov, 11 výchovných koncertov a 9
verejných koncertov. V priestoroch DK Kysucké Nové Mesto sa ZUŠ predstavila obyvateľom
mesta na Koncerte zborovej tvorby, zorganizovala Fašiangovú harmoniku a pripravila celokrajskú
súťaž pre tanečný odbor ZUŠ. Posledným vystúpením bol záverečný koncert tanečného odboru.
Pobočka v Budatíne pri príležitosti 5. výročia zriadenia pobočky zorganizovala Záverečný koncert
v Mestskom divadle v Žiline a pobočka v Závodí využila na Záverečný koncert novootvorené
priestory Domu kultúry v Závodí.
Literárno – dramatický odbor, divadelné štúdio dospelých uviedlo premiéru divadelnej komédie
Prebuď sa Katarína od
Grgiča. Tanečný odbor pripravil pre svojich žiakov návštevu baletu
Luskáčik v Národnom divadle v Bratislave a pre hudobný odbor bolo na tejto scéne určené operné
predstavenie Čarovná flauta.
Počas polroka sme spolupracovali pri organizovaní kultúrnych vystúpení pre obecné úrady
v Radoli, Hornom Vadičove, Rudine a Ochodnici. Zároveň sme spolupracovali so Spolkom sv.
Vojtecha, Domovom dôchodcov, CVČ a ďalšími organizáciami v rámci mesta.
Škola sa stala organizátorom 3 celokrajských súťaží / Akordeónový festival v rytme swingu
a boogie woogie, spevácka súťaž Vokálna jar, tanečná súťaž pre ZUŠ /, 1 celookresnej súťaže
/výtvarná súťaž Ja a moje mesto, Ja a moja obec/a 3 celoškolských súťaží / klavírna, strunová
a keyboardová /.

Hudobný odbor
Spevácke oddelenie
Vyučovanie spevu a hlasovej výchovy navštevovalo v tomto polroku 190 žiakov, ktorých vyučovalo
9 interných pedagógov.
Učitelia sa trikrát stretli spoločne na poradách PK, čo je zaznamenané v osobitnom zošite
u vedúceho oddelenia.
Žiaci pravidelne účinkovali na verejných a interných koncertoch našej ZUŠ. Triedni učitelia si
zorganizovali svoje triedne besiedky spojené so ZRPŠ.
Žiaci reprezentovali školu na rôznych speváckych súťažiach. V prvom rade treba spomenúť súťaž
v poradí 15. ročník súťaže Vokálna jar, kde súťažili žiaci z 13-tich ZUŠ Žilinského kraja. Po prvý
krát hodnotili výkony dve odborné poroty. Konala sa 31. marca 2010. Výsledková listina je na
webovej stránke ZUŠ.
22. apríla sa konal 2. ročník speváckej súťaže R. Petláka na Konzervatóriu v Žiline.
1. mája 2010 – 5. ročník súťaže v speve populárnej piesne Bojnická perla, odkiaľ si priniesla
žiačka Denisa Kormanová z triedy Mgr. M. Fekečovej bronzové pásmo.
5. mája 2010 sa konal 9. ročník speváckej súťaže na ZUŠ F. Kafendu vo Vrútkach, odkiaľ sme
priniesli 2 čestné uznania.
12. 5. 2010 Organizovalo CVČ Kysucké Nové Mesto okresné kolo speváckej súťaže Slávik
Slovenska. Konalo sa na pôde našej ZUŠ a do krajského kola postúpila žiačka Nina Kavacká
z triedy Mgr. E. Králikovej.
Na II. ročníku speváckej súťaže P. Dvorského v Košiciach nás reprezentovala Alžbeta Švaňová
z triedy Mgr. A. Ďuriakovej. Konala sa v dňoch 17. – 19. mája 2010.
10. 2. 2010 sa uskutočnil v poradí už 6. ročník Koncertu zborovej tvorby, kde vystúpilo 6
speváckych zborov, z ktorých 4 sídlia v našom meste. Na profesionálnej úrovni predviedol výkon
i spevácky zbor učiteľov našej ZUŠ, s ktorým sme absolvovali tri doobedňajšie sústredenia.
Zúčastnili sme sa so žiakmi i operného predstavenia Čarovná flauta v SND, metodického dňa na
Konzervatóriu v Žiline. Boli prijaté dve žiacky na Konzervatórium: - Kristína Magátová (Mgr. Alena
Ďuriaková) a Aurélia Atteniese (p. uč. Hájniková) na Konzervatórium v Banskej Bystrici.
Ku všetkým umeleckým výkonom našich žiakov treba spomenúť kvalitné naštudovanie korepetície
učiteľmi speváckeho, klavírneho, keyboardového a akordeónového oddelenia.
Tento školský rok absolvovalo 10 žiakov našej školy, čo je zaznamenané v protokole u hospodárky
školy. Učitelia nášho oddelenia boli i tento školský rok pozývaní ako členovia odborných porôt už
na spomínaných speváckych súťažiach. Spevácke oddelenie sa aktívne zapája i na kultúrnych
podujatiach organizovaných mestom Kysucké Nové Mesto.
Zdenko Mravec, vedúci PK
Dychové oddelenie
Zloženie PK + štatistický prehľad o počte žiakov
Vedúci PK – p.uč. Zábojník – zobcová flauta, trúbka, tenor, barytón, trombón
23 žiakov ZUŠ KNM
Členovia – Mgr. art. Juraj Jaššo – zobcová flauta, klarinet, saxofón
10 žiakov ZUŠ - ZUŠ KNM
3 žiaci pobočka Snežnica – 7 hod. úväzok s HN
Spolu: 13 žiakov
Mgr. Daniel Žák – bicie nástroje
14 žiakov ZUŠ KNM
10 žiakov pobočka Budatín – 8 hod. úväzok
Spolu: 24 žiakov
p.uč. Turská – zobcová flauta, klarinet
8 žiakov – pobočka Budatín – 8,5 hod. úväzok, 1,5 hod. korep., KH
13 žiakov – pobočka Závodie 15 hod. úväzok
Spolu: 21 žiakov
p.uč. Peter Ladovský – zobcová flauta, priečna flauta
6 žiakov – ZUŠ KNM, 7 hod. úväzok

p.uč. Ľuboš Gavlas – zobcová flauta, trúbka
4 žiaci – pobočka Ochodnica, 6,5 hod. úväzok
Spolu v PK - 91 žiakov
Činnosť v PK v II. polroku vychádzala z plánu práce PK na školský rok 2009/2010.
Vyhodnotenie práce Pk prebehlo na zasadnutí PK dňa 9.6.2010. Do tejto vyhodnocovacej správy
sú zahrnuté aj akcie konané na pobočkách v ktorých vyučujú učitelia PK dych. nástrojov.
V oblasti koncertnej hry sa uskutočnili nasledovné podujatia:
17.2.2010 – žiacky koncert pobočka Budatín, B. Lazarova zobcová flauta 2.r. z triedy p.uč. Turskej
3.3.2010 – Verejný koncert v ZUŠ KNM – E.M. Božeková zobcová flauta z triedy p.uč. Zábojníka,
L. Čelková – zobcová flauta, T. Bajánková – zobcová flauta z triedy Mgr. art. J. Jaššu
24.3.2010 - žiacky koncert pobočka Budatín – J. Beláková, Ľ. Macková z triedy p.uč. Turskej
25.3.2010 – prehliadka tanečnej a jazzovej tvorby ZUŠ KNM – D. Hrubá – saxofón z triedy Mgr.
art. Juraja Jaššu
21.4.2010 – žiacky koncert – J. Franek klarinet z triedy Mgr. atr J Jaššu
21.4.2010 – žiacky koncert pobočka Budatín, Ľ. Konštiaková z triedy p.uč. Turskej
28.4.2010 – žiacky koncert dych. oddelenia: účinkovali žiaci z tried vyuč. v PK
5.5.2010 – Verejný koncert v ZUŠ KNM , trio plech. dych. nástrojov z triedy p.uč. Zábojníka
19.5.2010 – Absolventský koncert v ZUŠ KNM, K. Chovancová sas trúbka z triedy p.uč. Zábojníka
24.5.2010 – Slávnostný koncert pobočky Budatín v MS divadle v Žiline, B. Lazarová, E.
Neslušanová z tiredy p.uč. Turskej
26.5.2010 – Absolventský koncert v ZUŠ KNM, M. Ďuriak – tenor z triedy p.uč. Zábojníka,
A.Ondrušková alt. zobc. flauta z triedy p.uč. Ladovského, A. Hrubá saxofón z triedy Mgr. art J.
Jaššu
2.6.2010 – Verejný koncert v ZUŠ KNM, T, Sýkora – trúbka z triedy p.uč. Zábojníka, I. Poništová
zobc. flauta z triedy Mgr. art. J. Jaššu
9.6.2010 – žiacky koncert pobočky Budatín, M. Chládek, E. Neslušanová z triedy p.uč. Turskej
22.6.2010 – Verejný koncert DK Závodie, všetci žiaci p. uč. Turskej
V II. polroku sa súťaže zúčastnili:
5.5. -7.5.2010 – Detská interpretačná súťaž J. Cikkera v B. Bystrici, J. Franek – klarinet z triedy
Mgr. art J. Jaššu, účasť v prvom kole
Súčasťou činnosti PK sú aj kultúrne vystúpenia a výchovné koncerty:
17.2. 2010 – výchovný koncert MŠ Komenského, D. Ilko – zobc. flauta, P. Súkeník – trúbka, žiaci
z triedy p.uč. Zábojníka
11.3.2010 – kultúrne vystúpenie – Klub 75 - MDŽ, K .L. Chovancovci – duo z triedy p.uč.
Zábojníka
17.3.2010 – výchovný koncert pobočky Snežnica, L. Křenková .zobc. flauta, J. Fridrich zobc. faluta
z triedy Mgr. art. J. Jaššu
14.4.2010 – výchovný koncert MŠ Litovelská, P. Súkeník – trúbka z triedy p.uč. Zábojníka
28.4.2010 – vých. koncert MŠ + ZŠ Závodie, L. Konštiaková fl.+ klarinet z triedy p.uč. Turskej
7.5.2010 – výchovný koncert Zástranie, L. Konštiaková fl. + klarinet z triedy p.uč. Turskej
9.5.2010 – kultúrne vystúpenie - Deň matiek v DK KNM, V.M. Súkeníkové z trieky p.uč. Zábojníka
28.5.2010 – výchovný koncert MŠ Pov. Chlmec, B. Lazarová z tr. p.uč. Turskej
2.6.2010 – výchovný koncert MŠ Budatín, B. Lazarová z tr. p.uč. Turskej
8.6.2010 – kult. Vystúpenie MDD – Spolok sv. Vojtech v DK KNM, P. Súkeník – trúbka z tr. p.uč.
Zábojníka
Dňa 25.3.2010 sa prijímacích skúšok na Konzervatórium v Žiline zúčastnila žiačka K. Chovancová
z triedy p.uč. Zábojníka. Bola prijatá na nástroj pozauna.
V priebehu II. polroka sa PK zišla 2x na riadnych zasadnutiach, na ktorých sa riadila časovým
a obsahovým plánom práce.
Štefan Zábojník, vedúci PK

Strunové oddelenie:
Počas II. polroku školského roku 2009/2010 fungovalo strunové oddelenie v zložení:
interní pedagógovia (3):

externí pedagógovia (7):

Mgr. Martin Krška – gitara
Bc. Michal Petlák - gitara
Mgr. Petra Stranianková - husle
Mgr. Marián Remenc – husle
Bc. Veronika Orieščíková – gitara
Dušan Vrúbeľ – gitara
Alena Železňáková - gitara
Ivana Mikundová – cimbal
Iveta Šenkárová – gitara
Alena Vlčková - gitara

Žiaci strunového oddelenia sa počas prvého polroku zúčastnili na koncertoch:
3.2.2010
Žiacky koncert (strunové oddelenie)
Niektorí žiaci strunového oddelenia sa zúčastnili ešte na verejných koncertoch a na výchovných
koncertoch v MŠ v KNM a na pobočkách v Závodí a Budatíne a Vadičove.
Všetci žiaci strunového oddelenia sa aktívne a úspešne zúčastnili školskej strunovej ročníkovej
súťaže. Výnimočne hudobne talentovo nadaní žiaci boli odmenení hodnotnými cenami.
Inventár strunového oddelenia sa rozšíril o ďalšie hudobné nástroje a zvukovú aparatúru, ktorá
pomáha žiakom k lepším študijným výsledkom na našej Základnej umeleckej škole v Kysuckom
Novom Meste, čím ďakujeme vedeniu školy za možnosť zakúpenia týchto nástrojov.
Mgr. Martin Krška, vedúci PK
Klavírne oddelenie:
V druhom polroku vyučovalo v klavírnom oddelení 12 učiteľov:
1. Marta Bradová (ved. odd.) - 25 žiakov
2. Janka Kukučová
- 28 žiakov
3. Ľudmila Dubinina
- 22 žiakov
4. Alena Dugátová
- 17 žiakov
5. Jana Samáková
- 25 žiakov
6. Eva Chovancová
- 16 žiakov
7. Mgr. Dušan Jaššo
- 14 žiakov
8. Terézia Prusková
- 15 žiakov
9. Katarína Hanuliaková
- 10 žiakov
10. Miroslav Vantech
- 15 žiakov
11. Oľga Kállayová
- 7 žiakov
12. Soňa Javorčeková
- 4 žiaci
Hru na klavíri v malom počte vyučovali aj učitelia iných oddelení, vyučovala sa na všetkých
pobočkách školy okrem pobočky v Radoli. Vyučujúci z iných oddelení:
1. Mgr. Silvia Vyšinská
- 9 žiakov
2. Róbert Zboja
- 7 žiakov
3. Zdenko Mravec
- 5 žiakov
4. Zuzana Hájniková
- 1 žiak
Spolu študovalo v klavírnom oddelení 220 žiakov z toho v prípravnom štúdiu 15 žiakov, a v
ŠPD 8 žiakov. Štúdium ukončilo 9 absolventov.
Predmetová komisia sa schádzala podľa plánu a zaoberala sa aktuálnymi otázkami

týkajúcimi sa výchovno-vzdelávacieho procesu.
V minulom školskom roku sa začalo s organizovaním zmiešaných interných koncertov.
Rodičia to uvítali koncerty sú pestrejšie a zaujímavejšie. Klavírne oddelenie organizovalo interné
koncerty dňa 10.3.2010 a 14.4.2010. Naši žiaci účinkovali aj na ostatných zmiešaných koncertoch.
Novinkou sú verejné žiacke koncerty ktoré sa konajú raz mesačne. Vystupujú na nich najlepší žiaci
zo všetkých oddelení.
Aj v tomto roku sa chceme zamerať na súťažnú činnosť, ktorá je pre žiakov významnou
motiváciou do ďalšej práce. Vyučujúci pripravili žiakov na 14. ročník klavírnej celoškolskej súťaže,
ktorý sa konal 11.5.2010. Súťaže sa zúčastnilo 32 žiakov od 9 učiteľov. Výkony hodnotila porota
v zložení: p. uč. Kállayová, p. uč. Turská a p. uč. Mravec, ktorá ocenila ich stúpajúcu úroveň.
Dňa 9. a 10.3.2010 sa konala Súťažná prehliadka v štvorručnej hre na klavíri v ZUŠ F.
Špániho v Žiline. Zúčastnili sa jej žiačky p.uč. Kukučovej a p. uč. Dubininy, ktoré sa umiestnili
v bronzovom pásme.
Keďže žiaci popri klasickom repertoári čoraz radšej hrajú aj skladby tzv. ľahších žánrov,
pripravili sme prehliadku tanečnej, muzikálovej a džezovej tvorby, ktorá by sa konala 25. marca
2010.
Absolventské koncerty sa konali 19. a 26. mája 2010. Končilo 9 absolventov, z toho 8
verejným absolventským koncertom. Žiačka Kristína Soláriková od p.uč. Chovancovej bola prijatá
na Konzervatórium v Žiline.
Po vyše pol storočí sa učitelia i žiaci konečne dočkajú dôstojnejších vyučovacích priestorov
s novou koncertnou sálou. Pre nás je mimoriadne potešujúce, že sa zakúpilo nové koncertné
krídlo. Výberu a zvukovej skúšky vo výrobnom závode Petrof v Hradci Králové sa zúčastnili 9. júna
2010 učitelia: p. Bradová, Mgr. Jaššo a p. Mravec.
V dňoch 24. a 25. júna sa konal II. ročník klavírneho seminára „Intenzívny kurz Allegro“
o metóde výučby hry na klavíri T.I. Smirnovej. Táto metóda je zameraná na rozvoj tvorivosti
a umeleckého prejavu u detí. Seminár sa konal v priestoroch kaštieľa Mojmírovce, mal výbornú
úroveň a zúčastnili sa ho učitelia: p. Bradová, Mgr. Vyšinská, p. Samáková a Mgr. Jaššo.
Učitelia a žiaci vystupovali aj na koncertoch a podujatiach pre mesto, školy a rôzne iné
inštitúcie.
10.2.
zborový koncert v DK KNM (korep. p.uč. Samáková)
17.2.
žiacky koncert – Budatín
17.2.
výchovný koncert pre MŠ Komenského KNM (p.uč. Kukučová, Dugátová)
18.3.
Otvorená hodina MŠ Závodie (korep. p.uč. Kukučová)
24.3.
žiacky koncert – Budatín
26.,27.3. Seminár nemeckého jazyka– Gymnázium Varšavská (p.uč. Kukučová – 3ž)
13.4.
výchovný koncert pre ZŠ Snežnica (p.uč. Samáková, Mgr. Vyšinská)
20.4.
výchovný koncert pre ZŠ Snežnica (p.uč. Samáková, Mgr. Vyšinská)
14.4.
výchovný koncert pre MŠ Litovelská (p.uč. Kukučová, Dugátová)
22.4.
výchovný koncert pre ŠD Závodie (p.uč. Kukučová, Samáková, Kállayová)
21.4.
žiacky koncert – Budatín
28.4.
výchovný koncert pre MŠ Zástranie
5.5.
Spevácka súťaž – Vrútky (korep. p.uč. Vantech, Mgr.Jaššo)
7.5.
výchovný koncert pre ZŠ Zástranie
9.5.
Koncert ku dňu matiek H. Vadičov (p.uč. Bradová)
11.5.
Koncert ku dňu matiek Závodie (p.uč. Kukučová, Samáková, Kállayová)
Koncert ku dňu matiek DK Rudina (p.uč. Zboja, Dubinina)
12.5.
Slávik Slovenska (korep. p.uč. Vantech)
21.5.
výchovný koncert – Budatín
24.5.
Koncert pri príležitosti 5. výročia založenia pobočky Budatín
28.5.
výchovný koncert pre MŠ Považský Chlmec
28.5.
Akadémia pre firmu Elteco (p.uč. Kukučová – 2ž)
31.5.
Výročie založenia Gymnázia Čadca (p.uč. Kukučová – 1ž)
2.6.
výchovný koncert – Budatín
7.6.
Verejný koncert – Snežnica (p.uč. Samáková, Mgr. Vyšinská)
8.6.
Koncert v DK KNM
9.6.
žiacky koncert – Budatín
10.6.
Otvorenie kultúrneho domu - Závodie

22.6.

Koncert v DK Závodie

Pedagógovia klavírneho oddelenia robili korepetície žiakom iných oddelení. Učitelia
navštevovali so svojimi žiakmi podujatia konané v Dome umenia Fatra v Žiline.
Marta Bradová, vedúca PK
Akordeónové oddelenie:
V akordeónovom oddelení vyučovalo v II. polroku 6 pedagógov. Počet žiakov: 66
Mgr. Daniela Gajdošíková

7 žiakov

Mgr. Vyšinská

13 žiakov

Mgr. art. Ivan Hudec

10 žiakov

František Martinec

19 žiakov

Mgr. Jozef Garabáš

15 žiakov

Róbert Zboja

2 žiaci

Akordeón sa vyučoval aj na pobočkách v Snežnici (13 žiakov), Hornom Vadičove (6 žiakov),
Rudine (2 žiaci), Žiline-Budatíne (7 žiakov), v Žiline-Závodí (3 žiaci).
PK zasadla 3-krát. Na týchto zasadnutiach sme priebežne vyhodnocovali výchovno-vzdelávacie
výsledky, dochádzka, hodnotili úroveň verejných vystúpení žiakov, výchovných koncertov.
Najväčšia pozornosť sa v oddelení venovala organizácii dvoch, už tradičných podujatí, ktoré škola
organizuje.
V spolupráci s vedením školy oddelenie zorganizovalo IV. ročník „Fašiangovej harmoniky“ v Dome
kultúry dňa 15. februára 2010. Tento rok bolo podujatie rozdelené na dve časti. V prvej časti sa
predstavili žiaci našej ZUŠ a v druhej časti to boli pozvaní hostia (oblasť Horných Kysúc, Žilina,
Terchová atď.). Na tomto podujatí spoluúčinkovali aj akordeónové súbory z triedy Mgr. Silvie
Vyšinskej a p. uč. Martinca.
Dňa 24. marca sa uskutočnil VIII. ročník akordeónového festivalu „V rytme swingu a boogiewoogie.“ Na tomto ročníku sa zúčastnilo 27 akordeónistov ZUŠ z rôznych kútov Slovenska. Tento
ročník môže niesť aj názov „medzinárodný“, pretože sa ho zúčastnili aj žiaci a pedagógovia
z Ostravy. Výsledky našich žiakov sú uvedené v akciách jednotlivých pedagógov.
Žiaci a pedagógovia akordeónového oddelenia reprezentovali školu na rôznych súťažiach mimo
školy (Nitrianska lutna, akordeónový festival v Rajeckých Tepliciach), vystupovali na výchovných
koncertoch, interných koncertoch, zúčastňovali sa na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach,
organizovaných mestom Kysucké Nové Mesto, rôznymi mestskými organizáciami, ale aj okolitými
obcami.
Týmto chcem všetkým pedagógom poďakovať za výbornú spoluprácu a za ich aktivity, ktoré
v tomto šk. roku pripravili.
Prehľad aktivít žiakov a pedagógov akordeónového oddelenia:
Mgr.art. Ivan Hudec
Denis Dubjel
- Swingová harmonika – strieborné pásmo
- Nitrianska lutna – 2. miesto
- Rajecké Teplice – zlaté pásmo
- Fašiangová harmonika
- 11 vystúpení a koncertov
Tibor Škvrnda - 2 koncerty
Ema Škvrndová
- 1 koncert
Marek Čelko
- 1 koncert, Fašiangová harmonika
Michal Poláček
- 1 koncert
2x uskutočnené triedne prehrávky, na ktorých sa zúčastnilo 10 akordeónistov.

Mgr. Daniela Gajdošíková
21. 4. 2010
Gazdíková – interný koncert
27. 4. 2010
Interný koncert - Ondrej Kubaščík, Miroslav Majčin, Jakub Kubaščík,
Matúš Minárik
Absolventi: Jakub Kubaščík (vystúpenie na internom koncerte), Matúš Minárik (abs. koncert)
Odhlásenie zo štúdia: k 1. 3. 2010 – Jozef Petrek
Mgr. Silvia Vyšinská
17. 2. 2010
Fašiangová harmonika - 3 žiaci + súbor 8 žiakov
17. 3. 2010
Výchovný koncert Snežnica – 3 žiaci
21. 3. 2010
Kysucký slávik Čadca - 1 žiak
24. 3. 2010
Swingový festival KNM - 2 žiaci - 1x bronzové pásmo
13. 4. 2010
Výchovný koncert Snežnica – 10 žiakov
20. 4. 2010
Verejný koncert Snežnica - 7 žiakov
13. 5. 2010
Nitrianska Lutna Nitra - 2 žiaci - 2x bronzové pásmo
7. 6. 2010
Verejný koncert Snežnica - 8 žiakov
10. 6. 2010
Swingový festival Rajecké Teplice - 2 žiaci - 2x Strieborné pásmo
Michaela Bajanková – prijatá do výnimočného ročníka na Konzervatórium v Žiline.
František Martinec
15. 2. 2010
24. 3. 2010
14. 4. 2010
30. 4. 2010
5. 5. 2010
12. 5. 2010
9. 5. 2010
9. 5. 2010
9. 5. 2010
9. 5. 2010
9. 6. 2010

Fašiangová harmonika – akord. súbor, 5 sólistov
Swingový festival – Erik Mrmus – bronzové pásmo, akord. súbor
Výchovný koncert pre MŠ – 1 žiak
Stavanie mája – Dom dôchodcov – akord. súbor
Verejný koncert – ZUŠ KNM – akord. súbor
Verejný koncert – ZUŠ KNM – 1 žiak
Deň matiek – OÚ Povina – 1 žiak
Deň matiek – KD Lopušné Pažite – 1 žiak
Deň matiek – KD Horný Vadičov – 1 žiačka
Deň matiek – Dom kultúry KNM – 1 žiačka
Odmeňovanie žiakov ZŠ – DK KNM – 2 žiaci

Vystúpenia p. uč. Františka Martinca
12. 2. 2010
Dom dôchodcov – Fašiangový sprievod mestom s harmonikou
30. 4. 2010
Stavanie mája – Dom dôchodcov – korepetícia
9. 5. 2010
Deň matiek – Dom dôchodcov – 1 hodinový program
9. 5. 2010
Deň matiek – DK Brezany – 2 hodinový program + korepetície pre Kysucké
žubrienky
31. 5. 2010
Váľanie mája – Dom dôchodcov – 1 hodinový program
3. 6. 2010
Slávik Slovenska – krajské kolo – ZUŠ L. Árvaya – Žilina – korepetícia
9. 6. 2010
Odmeňovanie žiakov ZŠ – DK KNM – kultúrny program, korepetícia
Mgr. Jozef Garabáš
15. 2. 2010
7. 4. 2010
28. 4. 2010
7. 5. 2010
28. 5. 2010
2. 6. 2010
9. 6. 2010
10. 6. 2010
22. 6. 2010

Fašiangová harmonika – DK KNM – 2 žiaci
Interný koncert – ZŠ Budatín – 2 žiaci
Výchovný koncert – ZŠ Zádubnie – 1 žiačka
Výchovný koncert – Dom sociálnych služieb - Zástranie – 1 žiačka
Výchovný koncert – ZŠ Považský Chlmec – 1 žiačka
Výchovný koncert – ZŠ Budatín – 1 žiačka
Záverečný koncert – ZŠ Budatín – 1 žiačka
Otvorenie Kultúrneho domu – DK Závodie – 1 žiačka
Záverečný koncert – DK Závodie – 2 žiaci

Vystúpenia Mgr. Jozefa Garabáša
Korepetície pre spevácke oddelenie na interných a výchovných koncertoch, Slávik Slovenska.
Odhlásenie zo štúdia: k 30. 6. 2010 – Martina Ďurinová – keyboard

Mgr. Jozef Garabáš, vedúci PK

Keybordové oddelenie:
Vedúci oddelenia- Mgr. art. Ivan Hudec
Vyučujúci- p. uč. Zuzana Hájniková
Mgr. Daniela Gajdošíková
p. uč. Miroslav Vantech
p. uč. Tereza Prusková
p. uč. Jana Javorčeková
p. uč. Katarína Hanuliaková
Mgr. Jozef Garabáš
V školskom roku 2009- 2010 sa keyboardové oddelenie na Základnej umeleckej škole v Kysuckom
Novom Meste prezentovalo rôznymi aktivitami.
Vzhľadom na narastajúci počet žiakov do oddelenia sa rozšíril aj počet vyučujúcich pedagógov
hry na keyboard. Celkový počet žiakov dosiahol číslo 39. Z tohto počtu vyučuje 12 žiakov Mgr. art.
Ivan Hudec, 3 žiakov p. uč. Zuzana Hájniková, 4 žiakov Mgr. Daniela Gajdošíková, 9 žiakov p. uč.
Tereza Prusková, 3 žiakov p. uč. Katarína Hanuliaková, 3 žiakov Jana Javorčeková, 4 žiakov p.
uč. Miroslav Vantech a 1 žiaka Mgr. Jozef Garabáš.
Za druhý polrok školského roku sa žiaci keyboardového oddelenia predstavili na rôznych
kultúrnych akciách školy a mesta. Taktiež bol zorganizovaný 2. Ročník školskej keyboardovej
súťaže. Počet súťažiacich bol 22. Šesť najlepších výkonov bolo ocenených.
S ľútosťou musím konštatovať, že zo zdravotných dôvodov sa nezúčastnila celoslovenskej
keyboardovej súťaže v Pov. Bystrici žiačka K. Sucháňová z triedy bc. Hajnikovej.
Oceňujem triedne besiedky p. uč. Pruskovej a jej koncert ku dňu matiek so žiakmi a taktiež muzikál
Perníková chalupa, na ktorej mala podiel bc. Hájniková, ktorá si vytvorila veľmi vhodné arangmá
na piesne v tomto muzikáli.
Po prvýkrát sme mali v oddelení aj absolventov: Renáta Šmatlavová a Tatiana Šmatlavová. Obe
absolventky sú z triedy Mgr. Art. I. Hudeca. Renáta Šmatlavová bude pokračovať v štúdiu aj
v druhom stupni.
Na talentových skúškach bolo prijatých 8 žiakov.
V budúcom školskom roku očakávam zvýšenú aktivitu pedagógov, najmä čo sa týka počtu
účinkujúcich na verejných koncertoch a súťažiach.

Mgr. art. Ivan Hudec, vedúci PK
Hudobná náuka
V mesiaci február PK hodnotila výsledky práce za prvý polrok školského roka.
Marec bol mesiacom, v ktorom sa kontrolovala dochádzka žiakov, prospech. Žiaci z jednotlivých
oddelení sa zúčastnili na rôznych kultúrnych akciách pri príležitosti MDŽ.
V apríli prebehla klasifikácia žiakov za tretí štvrťrok školského roka, kontroloval sa stav vedomostí
žiakov s individuálnym študijným plánom.
V mesiaci máj žiaci siedmeho ročníka – absolventi, vykonali skúšky z hudobnej náuky. V písomnej
forme vypracovali témy, ktoré predniesli pred skúšobnou komisiou. Skôšobná komisia hodnotila ich
úroveň a kvalitu, ktorá bola na požadovanej úrovni.
V mesiaci jún prebehla klasifikácia žiakov – kontrahovacie a komisionálne skúšky. 23. Júna
prebehla koncoročná klasifikačná porada, uzatvorenie známok, hodnotili sa výsledky práce za
druhý polrok.
Mgr. Daniel Žák, vedúci PK

Tanečný odbor:
Komisia zasadala v školskom roku 2009/2010, 4- krát, na zasadnutiach sa pripravoval plán práce
pre školský rok, aktivity týkajúce sa zájazdov žiakov, koncertov, súťaží a mimoškolských aktivít.
Previedla komisionálne kontrahovanie žiakov do vyšších ročníkov, konzultovali sa výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov, v neposlednom rade sme sa venovali ďalšiemu fungovaniu
pobočiek a nábor žiakov z dôvodu silnejúcej konkurencie tanečných telies, súkromných škôl, CVČ
a krúžkov na školách.
Pripravili sme Prvý ročník scénického tanca Žilinského regiónu.
pobočka: Budatín vedúca TO pani Zuzana Smudová Harantová
V školskom roku 2009/ 2010 počet žiakov TO 75,
Počas školského roka sa žiaci zúčastnili regionálnej súťaže Prvého ročníka scénického tanca v
Kysuckom Novom Meste, kde získali 3 prvé miesta v rôznych kategóriách, počas roka vykonávali 7
výchovných koncertov, uskutočnili zájazd do Bratislavy na balet Labutie jazero, do Čadce na balet
Carmen. Záverečný koncert v Mestskom divadle Žilina a vystúpili na záverečnom koncerte TO
KNM v Dome kultúry KNM.
pobočka :Snežnica pedagóg tanca Ing. Lýdia Cibulová
počet žiakov TO 13
V školskom roku 2009/2010 uskutočnili žiaci 5 výchovných koncertov, Vianočný koncert v budove
školy, Záverečný koncert v Dome kultúry KNM.
pobočka Závodie :
pedagóg Mgr. Slávka Čechovičová
Počet žiakov 10
Žiaci vystúpili na Záverečnom koncerte v Dome kultúry Závodie.
pedagóg: Ing. Lýdia Cibulová počet žiakov 11
V školskom roku
žiaci vystupovali na Vianočnom koncerte v budove školy, zúčastnili sa
Medzinárodnej súťaže Saltare Orbis Malacky, Prvého ročníka súťaže v scénickom tanci KNM, kde
obsadili jedno 1. miesto a jedno 3. miesto, Záverečného koncertu TO v Dome kultúry KNM,
Záverečného koncertu v Dome kultúry Závodie, zájazdu na balet Luskáčik v Bratislave.
pedagóg KNM : Zuzana Kubíniová počet žiakov 53
žiaci vystupovali na Deň matiek v Materskej škole, na Záverečnom koncerte v Dome kultúry KNM.
pedagóg KNM : Ing. Lýdia Cibulová počet žiakov 98
Žiaci sa zúčastnili zájazdu na balet Luskáčik v Bratislave. Vystupovali na Vianočnom koncerte
ZUŠ v KNM , zúčastnili sa Medzinárodnej súťaže Saltare Orbis Malacky, výchovného koncertu TO,
súťaže Prvého ročníka scénického tanca, kde získali 1. miesto, 3. miesto. Súťaže Pódiových
skladieb v Dome kultúry KNM, kde získali dve 1. miesta. Vystúpenia ku Dňu matiek v Dome kultúry
KNM , Záverečného koncertu TO v Dome kultúry KNM, Záverečného vystúpenia TO v Dome
kultúry Závodie. Vystúpenia v MŠ Litovelská ku príležitosti Dńa matiek. Venovali sme sa
príprave žiakov na tanečné konzervatórium.
Žiačky Katarína Konušíková a Laura Barancová nastupujú na tanečné konzervatória, čím sa
zaslúžia o úspešnú reprezentáciu školy.
Ing. Lýdia Cibulová, vedúca PK
Výtvarný odbor
V II. polroku navštevovalo výtvarný odbor 234 žiakov.
Vo výtvarnom odbore vyučovalo 5 učiteľov :
- p. uč. Ján Rajtek, vedúci PK, 89 žiakov, ZUŠ KNM
- p. uč. Martina Jánošová, 80 žiakov, ZUŠ KNM
- Mgr. Pavol Cienik, 25 žiakov, pobočka Závodie
Mgr. Mária Ústupská, 30žiakov, pobočka Budatín

- Mgr. Zina Labudová, 10 žiakov, pobočka Snežnica
Plán práce vychádzal z jednotlivých učebných plánov a osnov, ktoré si učitelia vypracovali na
druhý polrok, ďalej plán práce a rôzne aktivity vychádzali z propozícií rôznych súťaží a požiadaviek
na vystavenie a kultúrnych podujatí. tak ako aj po iné roky, aj v tomto roku prebiehala spolupráca
s motelom Skalka, hotelom Kriváň, Kysuckým kultúrnym strediskom, kde sa príležitostne
nainštalovali výstavy žiackych prác. Žiaci sa počas tohto polroka zapojili do rôznych regionálnych,
celoslovenských aj medzinárodných súťaží.
Prehľad súťaží :
1. Vesmír očami detí – v regionálnom kole získali ocenenie žiaci p. uč. Rajteka a p. uč.
Jánošovej, celoslovenskom kole získali 3 ocenenie žiaci z triedy p. uč. Rajteka.
2. Maľovaná ZUŠ-ka – na celoslovenskom kole sa zúčastnili žiaci z triedy p. uč. Jánošovej
3. Nakresli mi právo - na celoslovenskom kole sa zúčastnili žiaci z triedy p. uč. Jánošovej
4. Zelený svet – na medzinárodnom kole sa zúčastnili žiaci z triedy p. uč. Rajtea a p. uč.
Jánošovej
5. Lidice - na medzinárodnom kole sa zúčastnili žiaci z triedy p. uč. Jánošovej, čestné
uznanie v medzinárodnom kole získali žiaci z triedy Mgr. Ústupskej
6. Európa v škole – na regionálnom kole ocenenie získali žiaci z triedy p. uč. Rajteka
7. Ja a divadlo – na celoštátnej prehliadke sa zúčastnili žiaci z triedy p. uč. Rajteka a p.
uč. Jánošovej
8. Carneval Žilina- prvé miesto a čestné uznanie v regionálnom kole získali žiačky z triedy
Mgr. Ústupskej
9. Zimné športy – osobitná cena pre žiačku Mgr. Ústupskej
10. Žilina – moje mesto- 2. miesto žiačka Mgr. Ústupskej
Ďalšie činnosti :
1. výzdoba javiska pre koncert Fašiangová harmonika – p. uč. Rajtek
2. realizácia scény pre muzikál Luskáčik – p. uč. Rajtek, p. uč Jánošová
3. 3 výstavy v moteli Skalka – p. uč. Rajtek
Hlavnou úlohou bolo realizovanie výtvarných prác do archívu na reprezentačnú výročnú výstavu
výtvarného odboru v roku 2011.Vybralo sa 30 najkvalitnejších prác žiakov z triedy p. uč. Rajteka.
Aj v tomto roku sa na talentové skúšky pripravovali absolventi výtvarného odboru. Tímto žiakom
a študentom bola venovaná väčšia pozornosť na prípravu.
Prijatí žiaci na SŠ z triedy p. uč. Rajteka : Jakub Tóth – grafický dizajn, Anna Svrčková –
propagačné výtvarníctvo, Patrícia Šlopková – grafický dizajn, Silvia Húšťavová – propagačné
výtvarníctvo, Karolína Harantová – propagačné výtvarníctvo, Zuzana Brezinová –módny dizajn.
Prijatí žiaci na VŠ z triedy p. uč. Rajteka : Romana Kultanová – dizajn nábytku, priemyselný dizajn,
Lucia Mačková – architektúra, Tomáš Novák – dizajn exteriéru.
Z triedy p. uč Jánošovej bola na SŠ prijatá Monika Kopásová – módny dizajn.
V závere školského roka 10. júna 2010 škola usporiadala zájazd do Viedne, kde si žiaci
výtvarného odboru pozreli diela majstrov v galérii Albertína a prehliadli pamiatky v centre Viedne.
Na konci školského roka sa výtvarný odbor presťahoval z prenajatých priestorov do staronaových
priestorov ZUŠ po rekonštrukcii.
Ján Rajtek, vedúci PK
Literárno-dramatický odbor
V školskom roku 2009/2010 bolo spolu zapísaných 49 žiakov v LDO-oddelení + ŠPD v Kysuckom
Novom Meste. V druhom polroku bolo o 4 žiakov menej z dôvodu odsťahovania sa. V Kysuckom
Novom Meste sú vytvorené 4 oddelenia vrátanie pobočiek Budatín, Radoľa a Kysucké Nové
Mesto.
V výchovno-vzdelávacej a vyučovacej práci bolo v prvom rade slovo – pod názvom Obrús si
jazýček. Na druhom mieste bola hra, rôzne relaxačné cvičenia na rozvoj pamäti, pozornosti,

prispôsobovanie sa v kolektíve a rešpektovať sa navzájom. Rozvíjanie mravných a citových
návykov.
Žiaci 2., 3., 4., 5. ročníka sa už angažovali do jednotlivých sólových vystúpeniach. Aj v druhom
polroku mali žiaci LDO množstvo príležitostí prejaviť sa v sólových vystúpeniach aj
prostredníctvom dialógu, v prednese poézie a prózy a taktiež v konferovaní na rôznych akciách
školy, ako Fašiangová harmonika, Spolok sv. Vojtecha – súťaž v prednese poézie a prózy,
Knižnica – KNM.
Medzi najlepšie žiačky patria: Laura Janíčková, Veronika Mozoľová, Laura Neslušanová, Andrea
Javoríková, žiačky 2., 2. a 3. ročníka.
LDO – pobočka Budatín – spolupráca s tanečným oddelením (p. uč. Harantová) – premiéra
rozprávky spojená s tancom – Cesta do rozprávkového sveta – premiéra v Mestskom divadle dňa
24. Mája 2010. Na tomto predstavení účinkovalo 7 žiakov LDO – PŠ; 1. r. 2. a 5. r. Daniel
Kvašnovský, ktorý je veľmi talentovaný žiak 5. ročníka.
V ZUŠ KNM sa 6 žiakov: Denisa Kohútová, Laura Janíčková, Veronika Mozoľová, Denisa
Kohútová, Alžbeta Ondreášová, Andrea Javoríková zúčastnilo ako konferentky s čítaným slovom.
Balet Luskáčik – žiaci na pobočke v Radoli sa počas celého školského roka zúčastňovali na
akciách v rámci školy a obce.
ŠPD – dňa 21. mája 2010 sa uskutočnila premiéra dlhoočakávaný M. Grgič: Prebuď sa, Katarína –
situačná komédia, ktorá mala u diváka veľký úspech. Úprimná vďaka patrí všetkým aktérom hry –
„dospelákov“ a žiakov ŠPD. Bolo mi potešením spolupracovať s mojim kolegami pedagógmi –
Róbert Zboja a Dušan Jaššo, ale úprimná vďaka patrí všetkým
Katarína Kovačiková, vedúca PK
Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy
Vyučovanie v druhom polroku sa dokončilo v prenajatých priestoroch, presne podľa uzatvorenej
zmluvy. 29.6. sme sa presťahovali do nových priestorov Budovy B ZUŠ. Počas polroka sme
dopĺňali nástrojové vybavenie podľa požiadaviek vedúcich PK.
Vďaka tomu, že sa nám podarilo zabezpečiť prenájom budovy, kde sme presťahovali všetky
nástroje a oddelenia, mohli sme bez obmedzení pokračovať vo vyučovaní, pričom sme nielen
udržali, ale aj navýšili počet žiakov, zabezpečili kvalitu vyučovania, zorganizovali sme tradičné
súťaže a zabezpečili sme bezpečnosť nielen zamestnancov, ale najmä žiakov ZUŠ.

