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Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci, T.G. Masaryka 9, 
984 01 Lučenec, telef. fax – 0917 527 468 

 
 
 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti v školskom roku 2014/2015 
 Cirkevnej základnej umelecká škole v Lučenci 

 
a) základné identifikačné údaje o škole 
 
Názov školy:    Cirkevná základná umelecká škola  
                                                 
Adresa školy:    T. G. Masaryka 9, Lučenec, 984 01 
 
Telefón, fax:    0917 527 68 
 
Elektronická adresa školy:  cirkevnaumelecka@gmail.com 
 
Webové sídlo školy:  www.cirkevnaumelecka.sk 
 
Zriaďovateľ školy :             Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, Nám. baníkov 20, 

 048 01 Rožňava 
 

Štatutárny zástupca zriaďovateľa: Mons.Vladimír Filo  
 Mons.Stanislav Stolárik-od 16.05.2015 

 
Riaditeľ DŠÚ:  Mgr.Norbert Bize     
 
Vedúci pracovníci školy: 
 
Riaditeľ školy:  Nagy Gabriel 
 

 
 

Identifikačné údaje:  IČO:423 10 60      
                          DIČ:202 39 522 16 
 
SK NACE:   Umelecké vzdelávanie 855 20 
 
 
 
Združenie rodičov školy:        
Predseda:   Ing. Mgr. Ľudmila Šprláková 
Pokladník:   Jana Marková 
Členova výboru: triedni dôverníci všetkých tried hudobného, výtvarného   
 a literárno-dramatického odboru 
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b) Cirkevnú základnú umeleckú školu navštevovalo podľa stavu ku 15.09.2015 celkom 315 
žiakov. 
Škola disponuje troma elokovanými pracoviskami a to v Divíne , v Brezničke a Haliči. 
  
c) Do nového šk. roku 2015/2016 na základe prijímacích,dodatočných prijímacích skúšok a 
prestupových skúšok bolo vydaných 39 právoplatných  rozhodnutí o prijatí na štúdium 
v  hudobnom odbore a  27 právoplatných rozhodnutí vo výtvarnom odbore a 1 rozhodutie 
v literárno dramatickom odbore . Celkom 67 rozhodnutí o prijatí na štúdium.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Na základe prijímacích pohovorov v šk.roku 2014/2015 bolo na kmeňové pracovisko 
v Lučenci novoprijatých žiakov 17 v hudobnom odbore  , 16 žiakov  vo výtvarnom odbore 
žiakov a 1 žiak v literárno-dramatickom odbore.Na elokovanom pracovisku v Breznničke 
bolo prijatých 4 žiakov v hudobnom odbore,na elokovanom pracovisku v Divíne bol prijatý 1 
žiak v hudobnom odbore a 3 žiaci vo výtvarnom odbore. 
V rámci doatočný prijímacích skúšok realizovaných dňa 04.09.2015 bolo prijatých  26 žiakov 
v jednotlivých odboroch. 
 
d) Výchovno - vzdelávací proces školy v šk.roku 2014/2015  
 
 
Cirkevná ZUŠ vychádzala vo svojom výchovno vyučovacom procese zo Školského 
vzdelávacieho programu pod názvom " Kresťanská výchova a umelecké vzdelávanie" ktorý 
má zakotvené hlavné priority Štátneho vzdelávacieho programu.  
Školský vzdelávací program prebiehal v primárnom umeleckom vzdelávaní podľa ISCED 1B 
a v 1.,2.,3. a 4. ročníku nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania podľa ISCED 2B .V 
ostatných ročníkoch sa postupovalo podľa učebných plánov platných  pre ZUŠ schválených 
MŠ SR č. CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009 (primárne 
umelecké vzdelávanie) a UP MŠ SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou 
od 1. septembra 2004, ktorý je záväzný pre všetky odbory v ostatných ročníkoch ZUŠ. 
Plán práce školy nadväzuje na vyššie uvedené dokumenty o vzdelávaní , ktorý sa priebežne 
kontroluje na pracovných poradách a na poradách MZ. 

 
Poradné a iniciatívne orgány školy:  
 
 
1.Umelecké aktivity školy a smerovanie výchovno - vzdelávacieho procesu napomáhalo 
korigovať a rozvíjať v šk.roku 20014/2015 Metodické zdurženie pri CZUŠ v Lučenci. 
Metodické združenie pri Cirkevnej ZUŠ je poradným a iniciatívnym orgánom vedenia školy 
v otázkach umeleckého vzdelávania žiakov a organizácie kultúrnych aktivít školy. 
Jej predsedom bol v šk.roku 2014/2015 PhDr.František Mihály . Členmi Metodického 
združenia pri CZUŠ v Lučenci sú všetci triedni učitelia ako aj riaditeľ školy. 
 
2.Rada školy pri CZUŠ v Lučenci pôsobila v nasledovnom zložení: 
 
1.Ing.M.Pribilincová-predsedkyňa RŠ 
2.Mgr.E.Kurucová-podpredsdkyňa RŠ 
3.Mgr.M.Látková-člen za pedagogických pracovníkov 
4.G.Kelemen-člen za nepedagogických pracovníkov 
5.Mgr.M.Mičianiková-člen za rodičov 
6.Ing.Ľ.Šprláková-člen za rodičov 
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7.K.Urbančoková-člen za rodičov 
8.Mgr.N.Bize-riaditeľ DŠU-člen za zriaďovateľa 
9.Mgr.Peter Fabián.-člen za zriaďovateľa 
10.A.Olach-člen za zriaďovateľa 
11.Mgr.V.Paulíček-člen za zriaďovateľa 
 
 
 
e) Stav žiakov: 
 
CZUŠ navštevovalo  v šk.roku 2014/2015 spolu 315 žiakov spolu s detašovanými 
pracoviskami Breznička, Divín, Halič. V uvedenom školskom roku teda oproti šk.roku 
2013/2014 Cirkevná základná umelecká škola evidovala nárast 81 žiakov v jednotlivých 
odboroch a zameraniach.  
 
 
Kategorizácia žiakov podľa veku: 
 
V individuálnom vyučovaní  do 15 rokov podľa stavu ku 15.09.2014 navštevovalo školu:  
  
- spolu 91 žiakov 
 
V skupinovom vyučovaní do 15 podľa stavu ku 15.09.2014 navštevovalo: 
 
- spolu 151  žiakov 
 
V individuálnom vyučovaní  nad 15 rokov podľa stavu ku 15.09.2014 navštevovalo 
školu: 
 
- spolu 23 žiakov 
 
V skupinovom vyučovaní nad 15 rokov podľa stavu ku 15.09.2014 navštevovalo školu: 
 
- spolu 50 žiakov.  

 
 
Počet absolentov ISCED 2B nižšie sekundárne vzdelávanie,II.stupeň a ŠPD v šk.roku 

2014/2015 spolu 14  žiakov: 
 
 
 
Hudobný odbor: 
 
1.Ján Marko   klavír    uč.Nagy 
2.Marek Šupauer  keyboard   uč.Nagy 
3.Barbora Nosáľová  klarinet   uč.Nagy 
4.Kristína Kraváriková husle    uč.Kusnyírová 
5.Diana Fízeľová  klavír    uč.Rovná 
6.Dominika Bystrianská-II klavír    uč.Šufliarska 
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Výtvarný odbor: 
1.Marianna Antalíková     uč.Dvorská 
2.Jakub Matúška      uč.Dvorská 
3.Miroslav Oroszi-ŠPD     uč.Dvorská 
4.Soňa Tomalová      uč.Kurucová 
5.Borbála Anderkó      uč.Kurucová 
6.Krisztina Tóthová      uč.Kurucová 
7.Diana Fízeľová      uč.Kurucová 
8.Vivien Szalai-II.stupeň     uč.Kurucová 
 
 
 

Počet absolventov ISCED 1 B-nižšie primárne umelecké vzdelávanie 27 žiakov: 
 
Hudobný odbor: 
 
1.Dominik Fízeľ  klavír  uč.Rovná 
2.Zuzana Majorošová  klavír  uč.Rovná 
3.Adam Spodnia  klavír  uč.Rovná 
4.Lívia Kraváriková  klavír  uč.Kelementová 
5.Simona Mydlová  klavír  uč.Kelemen 
Výtvarný odbor: 
 
1.Patrícia Fridrichová    uč.Dvorská 
2.Ema Galádová    uč.Dvorská 
3.Ema Čumpelíková    uč.Dvorská 
4.Dominik Hlat-Glemba   uč.Dvorská 
5.Sofia Malčeková    uč.Dvorská 
6.Radka Olšiaková    uč.Dvorská 
7.Tímea Révajová    uč.Dvorská 
8.Barbora Ševčíková    uč.Dvorská 
9.Stanislava Urbanová   uč.Dvorská 
10.Ivana Ľuptáková    uč.Dvorská 
11.Adam Kučera    uč.Kurucová 
12.Veronika Vinarčíková   uč.Kurucová 
13.Kristína Gombalová   uč.Kurucová 
14.Hana Zimanová    uč.Kurucová 
15.Jakub Vaculčiak    uč.Kurucová 
16.Adam Kalmár    uč.Kurucová 
17.Eliška Ticháková    uč.Kurucová 
18.Bronislava Koristeková   uč.Kurucová 
19.Mária Mičianiková   uč.Kurucová 
20.Kristína Mišove    uč.Kurucová 
21.Lenka Paulovičová   uč.Kurucová 
22.Tomáš Geľhoš    uč.Kurucová 
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Hodnotenie jednotlivých odborov za I. polrok šk.roku 2014/2015 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celkový primerný prospech za I .polrok je 1,17 . 
 
Celkový počet vymeškaných hodín za I.polrok je 906  hod. 
 
 
 

Hodnotenie  jednotlivých odborov za II.polrok šk.roku 2014/2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celkový primerný prospech za II.polrok je 1,20 . 
 
Celkový počet vymeškaných hodín za II.polrok je 1355,5 hod. 
 

Prospelo s 
vyznamenaím 
 

 
249 

 
Prospelo 

16 

 
Neprospelo 

0 

 
Neklasifikovaní 

5 

 
Absolvovalo 

52 

Prospelo s 
vyznamenaím 
 

 
238 

 
Prospelo 

27 

 
Neprospelo 

0 

 
Neklasifikovaní 

4 

 
Absolvovalo 

52 
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Celkové  priemerné hodnotenie za šk.rok 2014/2015. 
 
Celkový priemerný prospech jednotlivých odborov CZUŠ v šk.roku 2014/2015 je 1,18 . 
      
Celkový počet vymeškaných hodín žiakov CZUŠ v šk.roku 2014/2015 je 2261,5 hodín. 
 
Priemerný počet vymeškaných hodín na jedného učiteľa v šk.roku 2014/2015 je 173,9 hod. 
 
f)     Zoznam študijných odborov na Cirkevnej základnej umeleckej škole je nasledovný:  
 
Hudobný odbor, výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor. Škola pracuje podľa učebných 
plánov vydaných MŠ SR . 
 
Hudobný odbor ponúkal v šk.roku 2014/2015 nasledovné študijné zamerania : 
 
Hra na  klavíri   
Hra na keyboarde 
Hra na husliach  
Hra na gitare 
Hra na elektrickej gitare  
Hra na dychové nástroje-zobcová flauta,priečna flauta,altová flauta,klarinet      
Spev  
Zborový spev 
 
Výtvarný odbor ponúkal v šk.roku 2014/2015 nasledovné študijné zamerania: 
 
Výtvarná výchova-kresba,maľba,grafika,dekoratívne činnosti 
Výtvarná výchova zacielená ako intenzívna príprava na ďalšie štúdium 
Výtvarná výchova zacielená na samostatnú tvorbu 
 
Literárno-dramatický odbor ponúkal v šk.roku 2014/2015 nasledovné študijné 
zamerania: 
 
Prípravná dramatická výchova 
 
 
 

Povinný obsah vzdelania sa uvádza v platných učebných plánoch pre ZUŠ    
schválených MŠ SR č. CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 
2009. (primárne a nižšie sekundárne umělecké vzdelávanie ISCED 1B,2B) 
 

Prípravné štúdium HO 
 

Učebný plán č.2 - prípravné štúdium 
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I.stupeň základné štúdium-HO 
 

UP č. 3 - hra na klavíri, - hra na keyboarde, 
UP č.4 - hra na husliach, a gitare  
UP č.8 – zborový spev,   
UP č.9,13 – cirkevná hudba,  
UP č.12 - hra na zobcovej flaute,  
UP č.5-hra na sopránovej zobcovej flaute 
UP č.9,12 - hra na priečnej flaute,  
UP č. 14 - spev,  
UP č.7 - hlasová výchova, spev,  
UP č.8 - zborový spev,  

II.stupeň a Štúdium pre dospelých-HO 
 
UP č. 18 – všetky zamerania,  
UP č. 19  -hra klávesových a dychových nástrojoch   
UP č. 20 –hra na organe 
UP č. 21 -spev 
UP č. 22- zborový spev 

 
 

I.stupeň-Rozšírené studium-HO 
 

      UP č.27-hra na klavíri 
      UP č.28-hra na huslích 
 

VO-prípravné štúdium 
 
       UP č.51-výtvarná výchova 
 

I.stupeň základné štúdium-VO 
 
      UP č.52-výtvarná výchova 
 

II.stupeň a Štúdium pre dospelých-VO 
       
     UP č.53,55-výtvarná výchova 
 
 

LDO 
 
      UP č.40-prípravná dramatická výchova 
 

I.stupeň-základné studium-LDO 
     UP č.41-Dramatické a slovesné oddelenie 
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UP MŠ SR dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004, 
ktorý je záväzný pre všetky odbory v ostatných ročníkoch ZUŠ. 
 
UP 1a,1b-prípravné studium 
UP 1 –hra na klavíri 
UP 4-hra na huslích,gitare 
UP8-zborový spev 
UP 13-cirkevná hudba 
UP 12-hra na zobcovej flaute 
UP 9-  hra na priečnej flaute 
UP 14-spev 
UP 15-hlasová výchova 
UP 18-ŠPD všetky zamerania 
UP 19-hra na klávesové nástroje a dychy ŠPD 
UP 20-organ ŠPD 
 
         
 
g) Na škole pracovalo v šk.rok 2014/2015 13 pedagogických zmestnancov z toho 10 
interných pedagógov na PZ a 3 externých pedagogických zamestnancov na DoPČ v 
nasledovných odboroch a predmetoch: 

 
 

 
Interní pedagógovia školy 

 
Hudobný odbor 

 
1.Gabriel Nagy-klavír ,keyboard,korepetícia 
2.Mgr.Mária Látková-klavír,keyboard 
3.PhDr.František Mihály-dychové nástroje,HN 
4.Mária Šufliarska-klavír 
5.Katarína Kusnyírová-husle 
6.Mgr.Terézia Kelementová-zborový spev,zobcová flauta,LDO 
7.Denisa Rovná-klavír , keyboard DP-Divín,Halič-zastupujúci pedagóg 
8.Zoltán Kelemen-klavír,keyboard 
9.Bc.Svetlana Križáková-spev 
10.Otto Nagy-elektrická gitara 
11.Mariana Donutilová-gitara 
 

Výtvarný odbor 
12.Mgr.Eva Kurucová 
13.Mgr.Eva Dvorská 
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Nepedagogickí pracovníci: 
 
V šk.roku 2014/2015 na škole boli zamestnaný nasledovný nepedagogický pracovníci: 
 
1.Gabriel Kelemen-školník  
2.Henrieta Jančkárová-upratovačka 
3.Jana Marková-vedenie podvojného účtovníctva-externe 
 

 
Kvalifikácia pedagogických zamestnancov 

 
 

Hudobný odbor 

Vysokoškolské vzdelanie 
      3 

Konzervatórium a  vysokoškolské vzdelanie        2 

Konzervatórium 6 

Kvalifikáciu si dopĺňajú 1 

Nekvalifikovaní 2 

Vo výtvarnom odbore 

Vysokoškolské vzdelanie 
2 

 
 

 
h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov: 

  
V školskom roku 2014/2015 v rámci Aktivizujúce metódy vo výchove sa do ďaľšieho 
kontinuálneho vzdelávania zapojilo 7 interných pedagógov školy: 
 
1.G.Nagy  
2.Mgr.E.Kurucová 
3.Mgr.E.Dvorská 
4.T.Kelementová 
5.K.Kusnyírová 
6.PhDr.F.Mihály 
7.Z.Kelemen 
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i)Údaje o prezentácii školy na verejnosti : 
 

Vyhodnotenie verejných aktivít Cirkevnej ZUŠ v  šk. roku 2014/2015 
 

Hudobný odbor 
 

 
22.08.2014 Námesti republiky v Lučenci-pokus o vytvorenie slovenského rekordu 

Spoločne budujeme mesto Lučenec-žiaci výtvarného odboru 
 
21.09.2014 Kultúrny dom Breznička – divadelná hra Medovníková chalúpka-spoločný 

projekt žiakov HO so žiakmi LDO 
 
02.10.2014 Fischer Ernó-výber tborby-Kultúrny program k výstave v Pamätnom dome 

J.Szabóa v Lučenci 
  
21.10.2014 Kultúrny program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším-DSS Libertas v 

Lučenci 
 
29.10.2014 Kultúrny program pri príležitosti Mesiaca úcty ku starším- DD Ambra v 

Lučenci 
  
10.11.2014 Kultúrny program pre Úniu žien-Reštaurácia Vieška 
 
13.11.2014 Talenty mesta Lučenec a Richard Rikkon-Slávnostný koncert v dievadle 

B.S.Timravy v Lučenci 
 
20.11.2014 Vojna a mier v diele J.Szabóa-kultúrny program v Pamätnom dome J.Szabóa v 

Lučenci 
 
18.12.2014 Adventný žiacky koncert-Pamätný dom J.Szabóa 
 
 
28.01.2015 200 rokov-Don Bosco medzi nami-slávnostná akadémia v spolupráci so žiakmi 

CZŠ sv.J.Bosca v Lučenci-kostol Navštívenia Panny Márie v Lučenci 
 
 
11.02.2015 Fašiangový kultúrny program-DD Ambra v Lučenci 
 
12.02.2015 Kultúrny program v NMG v Lučenci pri príležitosti výstavy z diel Béla 

Bacskaiho pre jeho 80.výročí narodenia 
 
10.05.2015 Srdce na dlani-Kultúrny program ku Dňu matiek v kostole Krista Kráľa v 

Lučenci 
 
 
23.04.2015 Jarný žiacky koncert-Pamätný dom J.Szabóa 
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14.05.2015 Kultúrny program pre Klub seniorov v Lučenci pri príležitosti Dńa matiek 
 
12.05.2015 Kultúrny program v Dome Matice slovenskej pri príležitosti predstavenia 

karikatúr Svetozára Králika:Absurdity 
 
30.05.2015 Absolventský koncert žiakov HO a absolventská výstava prác žiakov VO 

v NMG v Lučenci 
 
14.06.2015 Kultúrny program pre MO Matice slovenskej v Ľuboreči 
 
06.06.2015 Family day-Deň rodiny-spoločný projekt žiakov HO a VO pre Johnsons 

Control v Lučenci na Mestskom kúpaliskuv Lučenci 
 
25.06.2015 Deń matiek v DSS Libertas-kultúrny program 
 -účinkovali 3 žiaci 
 
25.06.2015  Záverečný žiacky koncert-Pamätný dom J.Szabóa v Lučenci 
 
 

V termínoch od 20.01.2015 do 30.01.2015 a 20.06.2015 do 30.06.2015 organizovala každá 
trieda HO verejné triedne koncerty za účasti rodičov. 

 
 
Spolu: 22 verejných kultúrnych podujatí 
 
 
Účasť HO na súťažiach v šk.roku 2014/2015: 
 
13.05.2015 Regionálna prehliadka detských speváckych zborov-Detský spevácky zbor 

Campanella-diplon za účasť 
 
13.03.2015 Pódium mladých umelcov v hre na klavíri v kategórii žiakov ISED 1B 
 -Viktória Líšková-strieborné pásmo uč.Mária Šufliarska  
 
17.04.2015 Krajská prehliadka detských speváckych zborov v Banskej Bystrici-detský 

spevácky zbor Campanella-strieborné pásmo 
 

Výtvarný odbor 
 
 

december 2014 – SHANKAR´S INTERNATIONAL CHILDREN´S COMPETETION 
INDIA – zatiaľ neprišlo vyhodnotenie 
 
január 2015 – Živnoostrovské pastelky Dunajská Streda – XVI. ročník Medzinárodnej 
výtvarnej súťaže pre deti predškolského veku 
ocenená: Alexandra Ličková (4-ročná) – uč. Dvorská 
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február 2015 – 17th INTERNATIONAL YOUTH ART EXHIBITION NOVA ZAGORA 
(BULAGARIA) – zatiaľ neprišlo vyhodnotenie 
 
február 2015 – 33. ročník výtvarnej súťaže Malý Bitolský Montmartre Bitola (Macedónia)  
ocenenia: Miriam Čonková – cena (uč. Kurucová),  
diplomy pre pedagógov: uč. Kurucová, uč. Dvorská 
 
marec 2015 – III. ročník celoslovenskej detskej výtvarnej súťaže „Ríša fantázie“ Súkromná 
ZUŠ Lučenec-Opatová – téma: „Okrídlené bytosti“ 
Ocenenia: Zuzana Miadoková, Stanislava Urbanová, Martin Bobáľ – všetci čestné uznania 
(uč. Dvorská) 
 
marec 2015 – XXX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ – okresné 
kolo Lučenec 
Ocenenia: Leonard Stankovič, Lili Csöbönyei (uč. Dvorská) + postup do celoslovenského 
kola, Matúš Kučera (uč. Kurucová) 
Čestné uznania: Nina Kanabová, Pravoslav Barcaj, Martin Bobáľ, Róbert Gorelík (uč. 
Dvorská), ......... Kováčová, Mária Jeleňová (uč. Kurucová) 
 
marec 2015 – Krídla fantázie 2015 Bratislava – vyhodnotenie doteraz neprišlo 
 
marec 2015 – 19. ročník Toruň (Poľsko) – Always Gree, Always Blue – vyhodnotenie 
doteraz neprišlo 
 
apríl 2015 – 18. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta Dolný Kubín – 
vyhodnotenie doteraz neprišlo 
 
apríl 2015 – 1. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže „Zlatý drak“ Ružomberok  
čestné uznanie: Alexandra Ličková (uč. Dvorská) 
 
apríl 2015 – Szabóov grafický Lučenec  
ocenenie: diplom za účasť pre našu školu 
 
máj 2015 – celoslovenská výtvarná súťaž „Krása ukrytá v rozprávkach“ – ZUŠ Voderady + 
Veľvyslanectvo Indie v Bratislave – vyhodnotenie doteraz neprišlo 
 
máj 2015 – XX. Ročník celoslovenskej súťaže „Gorazdovo výtvarné Námestovo“ 
ocenenie: poďakovanie + vystavené všetky práce (uč. Dvorská) 
 
máj 2015 – výtvarná súťaž „Vytvor obraz podľa textu svojej obľúbenej piesne“ ZUŠ Košice 
– Jantárová 6 
ocenenie: čestné uznanie – III. kategória – Róbert Gorelík (uč. Dvorská) 
 
máj 2015 – Nultý ročník výtvarnej súťaže „Z rozprávky do rozprávky“ ZUŠ Brusno – 
vyhodnotenie doteraz neprišlo 
 
jún 2015 – XVIII. ročník medzinárodnej súťaže pre deti a mládež „Krása Beskýd 
a Beskydských hôr“ (Poľsko) – vyhodnotenie doteraz neprišlo 
 



 13 

jún 2015 – medzinárodná detská výtvarná súťaž „Dieťa a pes“ Czestochowa (Poľsko) – 
vyhodnotenie doteraz neprišlo. 

 
 
 

 

Ďalšie umelecké vzdelávanie našich žiakov: 

Antónia Tomalová- štúdium na Konzervatóriu v Banskej Bystrici-uč.Mgr.Marta Látková 
 
j) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
CZUŠ využíva priestory spoločné s  Cirkevnou základnou školou sv. J. Bosca na 
Masarykovej ul.č. 9 v Lučenci .Vyučovanie začína v  poobedňajších hodinách po ukončení 
vuyučovacieho procesu CZŠ sv.J.Bosca. Od 01.01.2014 je CZUŠ partnerom Cirkevnej 
základnej školy a sa spolupodiela na financovaní režijných nákladov spojených s prevádzkou 
školy a to v pomere 40% nákladov CZUŠ a 60% nákladov CZŠ. 
 
Materiálno technické zabezpečenie školy je na priemernej úrovni. 
 
Škola v školskom roku 2014/2015 nadobudla: 
 Dlhodobý majetok: 
 
-1 ks atramentovej tlačiarne Brother 
-2 ks flipchart tabule 
-2 ks mikrofónových stojanov 
-aktívna reproduktorová sústava L 
-bicia súprava 
-1 ks kondenzátorový mikrofón pre potreby priestorového ozvučenia 
-2 ks klavírnych stoličiek 
 
 Krátkodobý majetok: 
 
Z príjmov školného za rok 2014/2015 škola pripsievala v prvom rade na povinné odvody do 
SP a ZP.Komplexne bol zabezpečený nákup učebných pomôcok a technického vybavenia HO 
a VO a to.kancelárske potreby,písacie potreby,výkresy,hygienické potreby,čistiace 
potreby,reprezentačný materiál,náplne do tlačiarní.... 
 
Priestorové zabezpečenie: 
 
-CZUŠ sa spolupodielala na financovaní údržby a esitetickej úpravy školského dvora 
a budovy školy. 
  
 
k) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 
Podrobnú správu o ekonomickom hospodárení školy poskytuje ekonomický úsek školy. 
Zodpovedným pracovníkom je Jana Marková - vedúca ekonómka. 
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Finančné dotácie pre žiakov do 15 rokov sú zverejnené na internetovej stránke mesta Lučenec 
ktorý danú dotáciu na mzdy a prevádzku školy poskytuje. 
Shcválená dotácia na šk.rok 2014/2015 mesto LC: 105 492,-Eur 
 
Finančné dotácie pre žiakov nad 15 rokov sú zverejnené na internetovej stránke BBSK ktorý 
danú dotáciu na mzdy a prevádzku školy poskytuje. 
Shcválená dotácia na šk.rok 2014/2015 BBSK:16 056,-Eur 
 
Od 01.02.2015 BBSK upravilo spôsob financovania na základe VZN BBSK č.28/2015 
článok X čím rozpočet  školy bol znížený o 7260,-Eur. 
 
V súvisloti s touto skutočnosťou sa podarilo v rámci projektu AMV vyhrať projekt na 
poskytnutie priestorov CZUŠ na ďalšie vzdelávanie pedagógov.Školu tak navštívilo cca 
v mesiacoch jún,júl,august cca 120 pedagógov rôznych škôl z regiónu a tým sa podarilo 
finančný deficit aspoň čiastočne doplniť. 
 
l) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok, a vyhodnotenie: 
 
 
 
STRATEGICKÉ CIELE A VÍZIA ŠKOLY 
 

Dlhodobou víziou školy je vytvoriť priestor umeleckého vzdelávania v duchu 
kresťanskej kultúry  pre talentovaných žiakov  aj dospelých záujemcov. Prepájať výchovno- 
vyučovací proces prostredníctvom rôznych kultúrno - spoločenských aktivít v spolupráci s 
Cirkevnou ZŠ.Vytvárať podmienky na vytvorenie rozšíreného vyučovania umeleckých 
smerov aj základnej škole. CZUŠ akceptuje potreby  farností a jednotlivých cirkví na základe 
ekumenickej spolupráce, ako aj celkové oživenie cirkevnej hudby i  kultúrneho života 
v novohradsko - gemerskom regióne. 

 
Ďalšie strategické ciele: 
 V školskom roku 2015/2016 vypracovať ŠkVp pre 5.ročník druhej časti ISCED 2B vo 
všetkých odboroch CZUŠ v Lučenci. 
- poskytnúť žiakom základné umelecké vzdelanie a talentovaných žiakov pripraviť na 
prijímacie skúšky na stredné (vysoké) školy umeleckého zamerania 
- zvyšovať kvalitu vzdelávania u talentovaných žiakov 
- poskytnúť umelecké vzdelanie v primeranom rozsahu i menej talentovaným žiakom 
- rozširovať záujemcov o kolektívnu formu vyučovania     
  reprezentácie školy na verejnosti ako aj na liturgických obradoch farnosti. 
- predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu 
- zachovávať deklaráciu o právach dieťaťa 
- zabezpečiť ďalšie vzdelávame pedagogických zamestnancov školy 
- prehlbovať poznatky a právne vedomie pedagógov účasťou na školeniach, seminároch 
- zabezpečiť pre školu novú modernú didaktickú techniku 
- zlepšovať estetické a funkčné prostredie školy 
- spolupracovať s ďalšími orgánmi, organizáciami a inštitúciami ako aj s farskými spoločen- 
  stvami novohradsko-gemerského regiónu.   
-zlepšovať medzipredmetové vzťahy 
-šíriť dobré meno školy a tým zaručiť opodstatnenosť a pevný základ CZUŠ v Lučenci 
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-imkluzívny prístup k vyučovaniu 
-rozšíriť vyučovanie o ďaľšie predmety HO-bicie,hra na organ 
  
Z horeuvedeného vyplýva skutočnosť, že CZUŠ sa aktivizuje  vo farnostiach aj 
prostredníctvom  organistov a dirigentov speváckych zborov, kde pôsobia nasledovní žiaci a 
pedagógovia školy: 

 
• Detský zbor Campanella pôsobil vo farnostiach Breznička a Kalinovo pod 

vedením Mgr. Terézie Kelementovej a Mgr.Art.O.Budinskej 
• Detský zbor Anjel -  v Lučenci pod vedením Mgr.T.Kelementovej  
• p.u. Mária Šufliarska – organistka v rímskokatolíckom kostole Navštívenia 

Panny Márie v Lučenci 
 
        V koncertnej činnosti spolupracovala CZUŠ s farským kostolom Navštívenie Panny 
Márie v Lučenci, s kostolom Krista kráľa na Rúbanisku , Bratskou jednotou baptistov 
v Lučenci.  
 Ďalej škola spolupracovala s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci, 
s Novohradskou knižnicou, Maticou Slovenskou v Lučenci, Mestským úradom Lučenec, 
Domovom Dôchodcov Libertas a Ambra, všetkými materskými školami a základnými 
školami mesta Lučenec. 
 

 
Aj na základe tejto angažovanosti žiakov, absolventov a pedagógov školy pôsobiacich na 
liturgických obradoch, na koncertných verejných vystúpeniach a vernisážach je zrejmé, že  
strategický cieľ a  koncepčný zámer školy v šk. roku 2014/2015 bol kladne naplnený. 
 
m) spolupráca školy s rodičmi 
 
- finančná pomoc výboru ZRŠ  v nákupe učebných pomôcok pre žiakov všetkých odborov 
- pomoc ZRŠ pri propagácii a zviditeľňovaní školy na verejnosti, vo farnosti a v diecéze. 
- pomoc ZRŠ pri organizácii a financovaní verejných podujatí školy 
 
Zoznam a vysvetlenie skratiek: 
CZUŠ - Cirkevná základná umelecká škola 
CZŠ - Cirkevná základná škola 
HO - Hudobný odbor 
VO - Výtvarný odbor 
LDO-Literárno-dramatický odbor 
korep. - korepetícia 
NMG - Novohradské múzeum a galéria 
PHV 1 - prípravné štúdium 1 
PHV 2 - prípravné štúdium 2 
ŠPD - štúdium pre dospelých 
SŠŠ - skrátené štvorročné štúdium 
z.r.š. - zástupca riaditeľa školy 
zrš -  združenie rodičov školy 
ŠkVp - školský vzdelávací program 
UP - Učebný plán  
ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti 
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Úprimne a s úctou ďakujem pedagogickému kolektívu CZUŠ v Lučenci za dosiahnuté 
úspechy v šk.roku 2014/2015. 
 
                                                  G.Nagy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na Cirkevnej  
základnej umeleckej škole v Lučenci v školskom roku 2014/2015 bola prejednaná 
a schválená Pedagogickou radou dňa : 31.08.2015 
 
 
 
 
 
 
V Lučenci , dňa 30.06.2015       Vypracoval: 
 

             Gabriel Nagy 
                         Poverený riediteľ CZUŠ 
 
 
 


