
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach  školy

za školský rok 2006/2007

Názov školy:
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble

Adresa školy:
Hlavná 1221/1, 952 01 Vráble

Telefónne a faxové čísla školy:
Tel/Fax: 037 783 34 76
Mobil: 0915760372

Internetová a elektronická adresa školy: 
www.zusvrable.sk
E-mail: zusvrable@zusvrable.sk

Zriaďovateľ:
Mesto Vráble
Hlavná 1221, 952 01 Vráble

Vedúci zamestnanci školy a ich funkcie
Jozef Vrábel – riaditeľ  školy
Eva Haluzová – vedúca Hudobného odboru

Rada školy a iné poradné orgány školy

Rada školy:
Iniciatívny a poradný orgán,  ktorý vyjadruje a presadzuje  záujmy mestskej  samosprávy, záujmy 
rodičov, pedagógov, ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. 
Predseda – Irina Gončarova 

Pedagogická rada
Najdôležitejší  odborný  a  poradný  orgánom  riaditeľa  školy.  Prerokúva,  navrhuje  a  schvaľuje 
výchovno-vzdelávacie výsledky, rieši pedagogické problémy.
Zasadanie pedagogickej rady sa riadi schváleným programom  zasadania. Zasadnutie pedagogickej 
rady riadi  riaditeľ  školy.  K návrhom na  riešenie  sa  členovia  vyjadrujú  hlasovaním.  Hlasovanie 
pedagogickej rady je verejné. 
Zloženie – všetci pedagogický zamestnanci školy.
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Umelecká rada 
Odborný poradný orgáno riaditeľa školy.  
Umelecká rada sa vyjadruje k umeleckej činnosti školy, k návrhom plánu práce školy na školský 
rok, k návrhom na zriadenie odborov a oddelení, k návrhom na zrušenie odborov a oddelení, 
k návrhom na kontrahovanie a rozšírené štúdium, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 
školy, spolupracuje pri organizovaní verejných podujatiach školy. 
Zloženie –  vedúci  oddelení   hudobného  odboru  a  učitelia  výtvarného,  literárno-dramatického  a 
tanečného odboru . 
Členov umeleckej rady menuje riaditeľ školy.
Klavír: Tatiana Peciarová
Akordeón: Stanislava Vašková
Gitara: Vojtech Cigáňa
Husle: Jozef Pohančeník
Bicie nástroje: Ľudovít Kuruc
Organ: Peter Kačkovič
Flauta: Eva Hauluzová 
Hudobná náka: Mgr. Gabriela Šimková
Výtvarný odbor: Mgr.art. Ivan Horník
Tanečný odbor: Hana Kokavcová

Predmetové komisie
Poradné orgánym riaditeľa školy. Plnia metodickú, vzdelávacie a kontrolnú úlohu. Ich funkciou je 
navrhovať úpravy časovo-tematických plánov, sledovať nové trendy vo vyučovaní, pripravovať 
podklady na hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov, navrhovať opatrenia na zlepšenie 
výchovno-vzdelávacích výsledkov, navrhovať doplňovanie materiálno-technického zabezpečenia 
jednotlivých oddelení, koordinovať a usmerňovať činnosť svojich členov, organizovať odborné 
prednášky a semináre, organizovať otvorené hodiny. 
Zloženie: učitelia, ktorí vyučujú rovnaký predmet – nástroj. Vedúcich predmetových komisií 
menuje riaditeľ školy.

Skúšobné komisie 
Skúšobné komisie vedú skúšky a prehrávky – talentové skúšky, ročníkové, absolventské,  skúšky 
kontrahovania a prehrávky ku súťažiam. 
Zloženie:  Členov komisií a ich vedúcich menuje riaditeľ školy.

Rodičovské združenie
Organizácia Rodičovského združenia:
Rodičovská rada – 17 členov
Výkonný výbor – 5 členov
Triedne aktívy
Predseda – Mária Vozáriková. 

Rodičovské združenie spolupracuje s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a 
vzdelávaní žiakov školy, rieši námety a pripomienky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania 
detí, vytvára účelové skupiny, ktoré pomáhajú pri organizovaní podujatí školy –  Vianočné trhy, 
Školský ples, Návštevy žiakov družobných škôl... 
Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Imricha Godina  je členom Slovenskej rady 
rodičovských združení.
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Počet žiakov

Skupinová a individuálna forma vyučovania
skupinová forma vyučovania: 149 žiakov
individuálna forma vyučovania 153 žiakov

Počet žiakov podľa odborov
Hudobný odbor: 153
Výtvarný odbor:      65
Tanečný odbor:     74
Literárno-dramatický odbor:     10

Celkový počet : 302 žiakov  

Prijatí žiaci na školy umeleckého zamerania 
Lucia Komáromyová – Konzervatórium, Bratislava
Kamila Joneková – Slovenská technická univerzita, odbor architektúra Bratislava
Tamara Joneková – Slovenská technická univerzita, odbor architektúra Bratislava
Zuzana Füleová    – Slovenská technická univerzita, odbor architektúra Bratislava
Simona Polyaková – Stredná škola odevná Levice
Jana Paueková       –   Stredná škola odevná Levice

Súbory školy
Tanečný súbor Klik-Klak
Džezová skupina – L-K Band 

Zoznam štúdijných odborov
Hudobný odbor 
Výtvarný odbor
Tanečný odbor
Literárno-dramatický odbor

Oddelenia hudobného odboru
Klavír, Gitara,  Faluta,  Husle, Organ, Akordeón, Bicie nástroje, Spev

Stupne štúdia
Prípravné štúdium 
Základné –  I.  Stupeň
Základné –  II. Stupeň
Štúdium pre dospelých

Zoznam uplatňovaných učebných plánov
Učebné plány schválené Ministerstvom školstva SR dňa 22.12.2003 pod číslom 11 215/2003 s 
platnosťou od 1. septembra 2004
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Údaje o počte pedagogických zamestnancov
Interní: 13
Externí:  5

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a ostatných zamestnancov školy

Vedecko-metodický klavírny seminár venovaný 150.výročiu úmrtia Roberta Schumanna 
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra   v spolupráci s Vysokou školou múzických umení Bratislava 
Tatina Peciarová, Helena Šranková

Seminár metodiky husľovej hry Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany 
Jozef Pohančeník

Skolenia k novým legislatívnym predpisom v školstve a v samospráve 
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra   
Eva Füleová, Jozef Vrábel  

Pilotný kurz – Manažérske vzdelávanie riaditeľov základných škôl po prenose kompetencií štátnej 
správy v školstve na miestnu samosprávu – Modul II.
Academia Istropolitana Bratislava 
Jozef Vrábel 

Školenie: Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov 
pre  verejný sektor
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Eva Füleová 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Hudobný odbor
Triedne koncerty: Každá trieda 2 x za školský rok 
Interné koncerty: 1 x do mesiaca

Verejné koncerty:

27.10. 2006 Koncert bývalých absolventov

24. 11. 2006 Koncert Českej a Slovesnkej hudby
 návšteva partnerskej ZUŠ Brno Vevěří

20.12.2006 Vianočný koncert

17.01.2007 Koncert komornej hudby

21.02.2007 Rodinný koncert

08.03.2007 Koncert žiakov ZUŠ Brno Vevéří a žiakov ZUŠ Imricha Godina v Brne
                                   
16.03.2007 Klavírny recitál Zuzany Vontorčíkovej
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23.03.2007 Koncert venovaný výročiu Josepha Haydna

28.03.2007 Koncert učiteľov

17.04.–20.04.2007 Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina „Iuventus Canti 2007“
10.05.2007 Koncert venovaný Slavomírovi Slovákovi

16.05.2007 Môj prvý koncert

17.05.2007 Výchovný koncert pre Základné školy

22.05.2007 Výchovný koncert pre Materské školy – Mechúrik košťúrik
v spolupráci s Tanečným odborom

Prezentácia drevených dychových nástrojov  

08.06.2007 Koncert bývalých absolventov

13.06.–14.06.2007 JAZZFEST 

24.06.2007 Chrámový koncert

Výtvarný odbor

September – Teqvičíák, – súťaž vo vyrezávaní tekvíc, vytváranie            masiek, strašiakov
– výstava prác na tému "Jeseň 2006" – od abstrakcie až po realitu

Október –  Medzinárodná súťaž "Vianočná pohľadnica"
                            výstava figurálnej tvorby žiakov VO  

November –   Výstava prác žiakov "Hudobné nástroje v podaní  mladých výtvarníkov"
                        –   Výstava najmenších žiakov výtvarníkov – Moja prvá výstava"
                        –   Výstava  s tematikou  portrét, stavby, zvery, vesmír, rozprávkové príbehy  

       
December  – Účasť na Celoslovenskej súťaži  "Talent – umenie – kunšt" pod záštitou MŠ SR
          – Výtvarná súťaž našej ZUŠ – "Na skle maľované" v spolupráci s cukrárňou Do-do – 

    maľba žiakov na výklady  cukrárne na tému "Vianoce"  
                        – Účasť na "Vianočných trhoch" – s prácami žiakov VO

Január 07 – Výstava prác žiakov "Portrét"
 – Školský ples – výzdoba pódia

Február 07  – Výstava prác žiakov "Masky a strašidlá"   
–  Účasť na súťaži "Vesmír očami detí"

Marec 07  –  Účasť na Celoslovenskej súťaži "Bienále detskej výtvarnej tvorby" – 
     Rodina, portrét, globálne oteplovanie, hrady a zámky Slovenska"

Apríl 07 –  Výstava prác žiakov  Veľká očami detí"
    –   Výstava prác žiakov VO k Medzinárodnej speváckej súťaži IUVENTUS CANTI
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Máj 07 –  Účasť na Celoslovenskej súťaži " O cenu Zlaty Dônčovej" 
                             ocenení a do finále postúpili : Norbert Austen, Radoslav Požgaj
                        – Výstava prác žiakov "Hrady a zámky Slovenska"
 –  Účasť na Celoslovenskej súťaži " Bohuňova paleta"

Jún 07         –  Výstava prác žiakov VO v Mestskej knižnici Vráble
                        –  Výstava absolventských prác 
                      – Výstava prác "Leto" v obchodnom dome Tesco Vráble

Literárno–dramatický odbor 
– Predstavenie žiakov LDO v prvom polroku
– Predstavenie žiakov LDO v druhom polroku
– Účasť na súťažiach
– Naštudovanie Hudobného divadla „Bifloši“ – Námet Pavel Dostál „Výtečníci“, 

Réžia Štefana Jurča, Hudba: Ľudovít Kuruc, Scéna: Ivan Horník
– Spolupráca na konferovaní podujatí školy

Tanečný odbor

22.09.2006 Teqičák – organizovanie súťaže vyrezávaných tekvíc

30.09.2006 Vystúpenie  Bánov

21.10.2006 Súťaž SZMT Bratislava

11.11.2006 Vystúpenie MCC Kaviareň Vráble

19.11.2006 Súťaž Slovenský pohár Prešov

09.12.–10.12.2006 Súťaž Pohár primátora Bratislava

03.01.–07.01.2007 Školenie moderných tancov IDO Senica – V. Vozáriková, K. Uhrínová 

03.02.2007 Vystúpenie Ples Základnej umeleckej školy Imricha Godina Vráble

10.02.2007 Vystúpenie Ples PKO Nitra

17.02.2007 Vystúpenie Ples Mesta Vráble

03.03.2007 Školenie moderných tancov IDO Šaľa – V. Vozáriková, K. Uhrínová 

31.03.2007 Súťaž Považská Bystrica

13.04.–14.04.2007 Súťaž Slovenský pohár Levice

05.05.–07.05.2007  Súťaž Majstrovstvá Slovenska Liptovský Hrádok
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13.05.2007 Vystúpenie MAX Nitra, Deň matiek

18.05.–20.05.2007 Súťaž Majstrovstvá Slovenska Senica

01.06.–03.06.2007 Súťaž Majstrovstvá sveta Prostějov

15.06.2007 Vystúpenie Nitra

17.06.2007 Vystúpenie pre Teleflex Automotive Vráble

23.06.2007 Vystúpenie Paňa

30.06.–01.07.2006 Súťaž Majstrovstvá Eorópy Hip-Hop, Graz – Kamila Uhrínová 

Umiestnenia žiakov v súťažiach:

Literárno-dramatický odbor 
Literárna súťaž Andreja Chudobu, Pukanec Veronika Bednáriková  3. miesto 
Recitačná súťaž žiakov ZUŠ, Kremnica Soňa Krištofová   3. miesto 
Literárna súťaž v tvorbe prózy Trenčín Jozef Špendel    čestné uznanie

Výtvarný odbor 
Celoslovenská súťaž „Obálka žiackej knižky“ Dominika Andelová finalistka súťaže 
Celoslovenskej súťaži " O cenu Zlaty Dônčovej" Norbert Austen, Radoslav Požgaj  – finalisti 
Súťaž Divadla Andreja Bagara Nitra – téma divadelné predstavenie "Veverička"            

Radoslav Požgaj  2. miesto

Tanečný odbor 
Súťaž Slovenského zväzu moderného tanca, Bratislava 
Formácia JVK „Adams Family“ 1. miesto 
Skupina DVK „Galovia“ 1. miesto 
Disco skupina JVK 1. miesto  

Slovenský pohár IDO, Prešov           Umiestnenie vo finálovej desiatke 

Slovenský pohár IDO, Považská Bystrica
Kamila Uhrínová, Hip-Hop  4. miesto
Vozáriková, Kuťková, Duo HVK 4. miesto  

Slovenský pohár IDO, Levice
Vozáriková, Kuťková, Duo HVK 4. miesto

Súťaž Slovenského zväzu moderného tanca a IDO o pohár primátora hlavného mesta Bratislava 
Skupina DVK „Galovia“ 2. miesto
Disco skupina JVK 1. miesto
Kamila Uhrínová – sólo 1. miesto
Formácia JVK „Adams Family“ 1. miesto, Hlavný pohár primátora Bratislavy

Majstrovstvá Slovenska IDO, Liptovský Mikuláš 
„Indiáni“ DVK 2. miesto
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Majstrovstvá Slovenska IDO, Senica
Formácia JVK „Adams Family“ 1. miesto 
Skupina „Fénix“ 1. miesto 
Kamila Uhrínová – sólo 1. miesto 

Majstrovstvá sveta IDO, Prostějov  
Deti Formácie „Indiáni“ 3. miesto
Skupina „Fénix“ JVK 1. miesto 
Formácia „Aladin“ JVK 1. miesto 

Hudobný odbor 
Klavírna súťaž Ladislava Mokrého, Topoľčany Martin Rapavý Bronzové pásmo 

Ervín Hiller Strieborné pásmo, 
Diplom za najlepšiu skladbu slovanského autora 
Zuzana Vontorčíková Absolútny víťaz, Laureát 

Festival Jána Cikkera, Banská Bystrica, klavír Zuzana Vontorčíková Strieborné  pásmo

Festival Ivana Ballu, Klavírna Orava Zuzana Vontorčíková  5. Miesto 

Schneiderova Trnava, klavír  Terézia Čokynová Bronzové pásmo 
Ervín Hiller Bronzové pásmo 
Lucia Vontorčíková   Zlaté  pásmo 
Zuzana Vontorčíková Absolútny víťaz

Schneiderova Trnava, husle Radovan Šranko Bronzové pásmo         

Celoslovenská súťaž pop-rockových a ďzezových skupín, Košice Kuruc Quintet 2. miesto 

Ďalšie ocenenia: 
Ocenenia Slovenskou  radou rodičovských združení na 5. Európskom dni rodičov a škôl, 
Trnava október 2006
Ocenení: Zuzana Vontorčíková – žiak

Eva Füleová –  nepedagogický zamestnanec
Jozef Vontorčík –  rodič

Údaje o finančnom zabezpečení:
a) Základná umelecká škola Imricha Godina je od januára 2005 v zmysle Zákona č. 564/2004 Z. z. 
A Nariadenia vlády SR č. 668/224 Z. z. Financovaná ako originálna kompetencia z podielových 
daní mesta Vráble.
b) V zmysle Zákona č.  596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa § 33 
rodič alebo zákonný zástupca žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdiom:
Skupinové vyučovanie: 150, – Sk mesačne
Individuálne vyučovanie: 200, – Sk mesačne
c) Na rok 2007 bol schválený rozpočet nasledovne:
– Dotácia na mzdy, odvody a bežné výdavky: 4.400.000, – Sk
– Príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov (školné)    600.000, – Sk
– Spolu príjem: 5.000.000, – Sk
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Nájom za priestory, v ktorých ZUŠ Imricha Godina vykonáva svoju činnosť činí: 220.000,– Sk
Na ZUŠ sa nedajú použiť vzdelávacie poukazy.

Cieľ v koncepčnom zámere: 
Rozšírenie počtu žiakov v individuálnej forme vyučovania – HO.
V HO stúpol počet žiakov zo 145 na 153.  V tomto školskom roku navštevuje HO 160 žiakov.  

Negatíva školy:
Premiéra pripravovaného celoškolského projektu Hudobné divadlo „Bifloši“sa v plánovanom 
termíne z technických dôvodov neuskutočnila. 
Opatrenie: Premiéru uskutočniť v nasledujúcom školskom roku –  marec  2008. 
V príprave predstavenia využiť skúsenosti z úspešného projektu muzikálu „Pinocchio“. 

Pozitíva školy: 
Škola dosahuje výborné výsledky na súťažiach hlavne v klavírnom oddelení a tanečnom odbore. 
Dobré sú výsledky v prijímaní žiakov na školy umeleckého zamerania. Stúpol záujem rodičov o 
podujatia školy – zvýšila sa najmä návštevnosť na verejných koncertoch. 

Spolupráca školy s rodičmi, mestom a partnerskými školami
Škola spolupracuje s rodičmi najmä pri podujatiach školy – Ples školy, Vianočné trhy, Tequičák, 
zabezpečenie pobytu partnerských škôl...
Spolupráca s mestom je veľmi dobrá. Škola sa podľa požiadaviek aktívne podieľa na podujatiach 
mesta v rámci podujatí kultúrno-spoločenského kalendára mesta ( napríklad Výročie 1. písomnej 
zmienky, Deň otcov, Tequičák, vítanie nových občanov do života, Stretnutie jubilantov...)
V súlade so smernicou Ministerstva  Školstva  SR číslo  537/2000-7 o organizovaní,  riadení  a 
finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných 
škôl  v  Slovenskej  republike  naša  ZUŠ  pokračuje  so  spoluorganizátorom  mestom  Vráble  v 
tradícii  organizovania  IUVENTUS CANTI Medzinárodnej  speváckej  súťaže  Imricha  Godina 
vyhlasovanej Ministerstvom Školstva SR 
Škola spolupracuje s partnerskými ZUŠ – ZUŠ Jindřicha Pravečku a ZUŠ Brno Vevěří s ktorými 
každoročne realizuje spoločné projekty

Vo Vrábľoch, 26. septembra 2007           Jozef  V r á b e l
                   riaditeľ ZUŠ Imricha Godina Vráble
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