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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach  školy 

za školský rok 2012/2013 

  

  

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:    0903 421 071   

  

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 Škablová – vedúca Hudobného odboru 

 Charakteristika  Švk 

Od školského roku 2008/2009 škola poskytuje základné umelecké školy primárne 
umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Žiaci 1. až 4. ročníka prvej 
časti prvého stupňa základného štúdia a žiaci 1.ročníka druhej časti prvého stupňa  
základného štúdia základnej umeleckej školy sa v školskom roku 2012/2013 vzdelávajú  
podľa Školského vzdelávacieho programu. 
 

http://www.zusvrable.sk/
mailto:zusvrable@zusvrable.sk
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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. 

  

Umelecká rada 

Odborný poradný orgán 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:                          Mária Hroncová  

Akordeón:                    Stanislava Vašková 

Gitara:                          Vojtech Cigáň 

Husle:                          Jozef Pohančeník 

Bicie nástroje:              Ľudovít Kuruc 

Organ:                          Peter Kačkovič 

Drevené dychové nástroje:    Eva Škablová 

Hudobná náka:             Eva Škablová   

Výtvarný odbor:          Mgr. art. Ivan Horník 

Literárno-dramatický odbor: Mgr. Štefan Foltán 

Tanečný odbor:            Hana Kokavcová 
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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 –  Lýdia Rapavá 

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 

Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Imricha Godina  je členom Slovenskej rady 

rodičovských združení. 

  

Počet žiakov – Skupinová a individuálna forma vyučovania 

 

Celkový počet :                                      324 

individuálna forma vyučovania             175  žiakov 

skupinová forma vyučovania:                149  žiakov 

 

Počet žiakov podľa odborov                       

Hudobný odbor:                                     207 

Hra na klavíri                                            60 

Hra na husliach                                         12 

Hra na organe                                             3 
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Hra na zobcovej flaute                               9 

Hra na drevené dychové nástroje               8 

Hra na gitare                                             58 

Hra na akordeóne                                       3 

Spev                                                          13 

Hlasová výchova          16   

Hra na bicie nástroje                                  8 

Prípravné štúdium                                     16 

Tanečná a ďzezová skupina           1    

Výtvarný odbor:                                      70 

Tanečný odbor:                                        35 

Literárno-dramatický odbor:                 12 

 

Prijatí žiaci na školy umeleckého zamerania 

Alena Janovcová /  Stredná umelecká škola Pavla Bielka Levice 

Natália Vargová / Stredná umelecká škola Pavla Bielka Levice 

Henrieta Imreová / Pedagogická a sociálna práca Levice  

Súbory školy 

Tanečný súbor Klik-Klak 

Džezová skupina – L-K Band 

Kapela Revolt 

Kapela Scars 

Zoznam študijných odborov 

Hudobný odbor 

Výtvarný odbor 

Tanečný odbor 

Literárno-dramatický odbor 

  

Oddelenia hudobného odboru 

Klavír, gitara,  elektrická gitara, drevené dychové nástroje (zobcová flauta, priečna flauta, saxofón) 

husle, viola, organ, akordeón, bicie nástroje, hlasová výchova, spev  

Stupne štúdia 

Prípravné štúdium 

Základné –  I.  Stupeň 
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Základné –  II. Stupeň 

Štúdium pre dospelých 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

Prípravne štúdium,  prvá časť prvého stupňa základného štúdia, 1. ročník druhej časti prvého stupňa 

základného štúdia.: 

Učebné plány pre hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor 

Základnej umeleckej školy, schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 20. augusta 

2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911,  

 

2. ročník a vyššie ročníky druhej časti prvého stupňa základného štúdia,  druhý stupeň základného 

štúdia, a štúdium pre dospelých sa v školskom roku:  

Učebné plány pre základnú umeleckú školu, schválené Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 

1. septembra 2004. 

 

Údaje o počte pedagogických zamestnancov 

Interní: 12 , Externí:  9 

Údaje o počte nepedagogických zamestnancov 

Tajomníčka, upratovačka, mzdová účtovníčka 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a ostatných 

zamestnancov školy 

– Regionálne vzdelávacie centrum Nitra – Konsolidovaná účtovná závierka, Inventarizácia, 

Účtovná závierka, Cestovné náhrady a sociálny fond – Eva Fuleová, DanielaVerešová 

– Klavírny seminár – Bratislava  

– Gitarové pedagogické kurzy Prof. Stanislava Juřicu ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava – 

Richard Bonde, Vojtech Cigáň, Jozef Vrábel 

– Gitarový seminár  ZUŠ Nitra  

– Snem Asociácie ZUŠ – EMU  Slovakia Stará Lesná – Jozef Vrábel 

– Zasadnutie predsedníctva Asociácie ZUŠ – EMU  Slovakia ZUŠ – Bratislava – Jozef Vrábel 

– Zasadnutie  Asociácie ZUŠ – EMU  Slovakia – Nitrianskeho kraja – Jozef Vrábel 

– Zasadnutie EMCY Slovakia 
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Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Hudobný odbor 

Triedne koncerty:     Každá trieda 2 x za školský rok 

Interné koncerty: 5,  Verejné koncerty: 11,  Mimoriadne koncerty: 1 

 

Verejné koncerty 

Koncert venovaný úcte k starším   

24. októbra  2012 / Veľká sála Mestského úradu Vráble 

Chrámový koncert „Santcta Cecilia“ 

18. november 2012 / Farský kostol Preblahoslavenej Panny Márie Vráble 

Vianočný koncert 

18. december 2012 / Veľká sála Mestského úradu Vráble 

Koncert komornej hudby 

27. február  2013 / Veľká sála Mestského úradu Vráble 

Koncert, výstava výtvarných prác a tanečné vystúpenie žiakov ZUŠ Požitavia 

21. marec  2013 / Dom kultúry Hurbanovo  

Koncert učiteľov 

10. apríl 2013 / Veľká sála Mestského úradu Vráble 

Výchovné koncerty pre žiakov MŠ a ZŠ 

27. máj 2013  / Veľká sála Mestského úradu Vráble  2 x 

28. máj 2013  / Veľká sála Mestského úradu Vráble  2 x 

Absolventský koncert 

5. jún 2013 / Veľká sála Mestského úradu Vráble 

Absolventský polrecitál  

Radovan Šranko / husle, Lucia Hubinská / spev 

21. jún 2013 / Veľká sála Mestského úradu Vráble 

 

Mimoriadne vystúpenia 

Otvorenia školského roka   

3. september 2013 / Veľká zasadačka Mestského úradu Vráble  

Vystúpenie na Čerešňovom námestí pri príležitosti odhalenie tabule 

14. september 2012 /  

Vystúpenie pre Mesto Vráble v programe pre jubilantov 

18. a 19. 10. 2013 / Veľká zasadačka Mestského úradu 
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Program v rámci schôdze Rodičovského združenia 

23. október 2012 / Veľká zasadačka Mestského úradu 

 

Otvorenie Recitačnej súťaže Viliama Záborského 

.október 2012 / ZŠ Viliama Záborského Vráble 

 

Program pre športovcov 

7. december 2012,  Archív vín Vráble  

 

Vianočné trhy 

14. december 2012, Čerešňové námestie  

 

Ples ZUŠ Imricha Godina 
26. január 2013 / Kultúrny dom Horný Ohaj 

 

Koncert s partnerskou školou ZUŠ Banská Štiavnica v rámci vernisáže súťaže výtvarných 

prác žiakov základných umeleckých škôl  „Dedičstvo, vieru nám chráň“ pri príležitosti 1150 

výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu  

14. februára 2013 Dom kultúry Banská Štiavnica   

 

Program Jam session skupín LK Band a Scars a hostí pre účastníkov Medzinárodnej 

speváckej súťaže IUVENTUS CANTI  

23. apríl 2013 / Čerešňové námestie vo Vrábľoch 

 

Vystúpenie pre Arborétum Mlyňany – Ambrózyho dni 

10. máj 2013/ Arborétum Mlyňany 

 

Vystúpenie v rámci programu oslavy 30. založenia Základnej školy Lúky Vráble 

24. máj 2013 / ZŠ s MŠ Lúka Vráble  

 

Program v rámci podujatia “Oceňovanie športovca roka mesta Vráble“ 

29. máj 2013 / Veľká sála MsÚ Vráble  

 

Program hudobného a tanečného odboru a prezentácia sôch  výtvarného odboru (slon, žirafa, 

pes) pri príležitosti oslavy 1. výročia Čerešňového námestia  

16. jún 2013 / Čerešňové námestie  

 

Program pre organizáciu Červený kríž 

6. marec a 24. marec 2013 / Veľká sála MsÚ Vráble  
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Výstava prác výtvarného odboru            

jún, júl 2013 Mestská knižnica 

Vystúpenia tanečného odboru            
Podujatia: Deň matiek, 30.výročie ZŠ Lúky, Cyklistické preteky, Slávnosti svetla,            

Plesy: Klasov, Lula, Nová Ves n/Žitavou, Viecha, Tajná, Horný Ohaj 

Vystúpenia literárno-dramatického odboru 

jún, Sobášna sieň Mestského úradu Vráble 

 

Organizovanie podujatí: 

Návšteva  koncertu v rámci Medzinárodného festivalu Cithara aediculae  / Nitra  

19. október 2012 

 

Ples ZUŠ Imricha Godina Vráble  

26. január 2013 / Kultúrny dom Horný Ohaj 

XV. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina IUVENTUS CANTI 2013 

22. – 26. apríl  2013   

 

Európsky koncert 

Tom Binsfeld / trúbka Luxembursko 

26. apríl 2013 / Veľká zasadačka Mestského úradu Vráble 

 

Klavírny koncert študentov VŠMÚ v Bratislave  

Zuzana Vontorčíková (absolvenkta ZUŠ Imricha Godina) a Peter Nágel 

12. apríl 2013 / Veľká zasadačka Mestského úradu Vráble 

 

Výstava žiakov ZUŠ Imricha Godina ako sprievodné podujatie IUVENTUS CANTI 

22. apríl – 30. apríl / Stoličný dom  

 

Klavírny recitál 

Eduard Lenner / doktorand VŠMÚ v Bratislave 

11. máj 2013 
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Umiestnenia žiakov v súťažiach 

Celoslovenská súťaž ZUŠ „Schneiderova Trnava“   

Radovan Šranko – zlaté pásmo v 2. kategórii v sólovej hre na husliach  

Pedagóg: Jozef Pohančeník 

 

Celoslovenská súťaž ZUŠ „Schneiderova Trnava“   

Terézia Puháková – zlaté pásmo v 2. kategórii v sólovej hre na klavíri 

Pedagóg: Mária Hroncová 

 

Celoslovenská súťaž ZUŠ „Schneiderova Trnava“   

Maroš Marko – zlaté pásmo v 2. kategórii v sólovej hre na klavíri 

Pedagóg: Mária Hroncová 

 

Celoslovenská súťaž ZUŠ „Schneiderova Trnava“   

Maroš Marko – Diplom za intrerpretáciu skladby: B. Glavina: Morský valčík  

Pedagóg: Mária Hroncová 

 

Celoslovenská súťaž ZUŠ „Schneiderova Trnava“   

Terézia Mikleová – strieborné pásmo v 3. kategórii v sólovej hre na klavíri 

Pedagóg: Helena Šranková 

 

Medzinárodný festival akordeonistov  “Euromusette – goldentango“  

Rajecké Teplice  

Samuel Tokár – bronzové pásmo 

Pedagóg: Stanislava Vašková  

 

Celoslovenská súťaž v hre na klavíry „Mladí klaviristi 2012“  

Bratislava 

Maroš Marko – 1. miesto v 3. kategórii  

Pedagóg: Mária Hroncová 

 

Celoslovenská súťaž v hre na klavíry „Mladí klaviristi 2012“  

Bratislava 

Tatiana Vontorčíková – 2. miesto v 5. kategórii  

Pedagóg: Mária Hroncová 

 

Celoslovenská súťaž v hre na drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2012″  
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Nižná 

Anna Mladá – čestné uznanie v 1. kategórii 

Pedagóg: Eva Škablová  

 

Celoslovenská súťaž v hre na drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2012″  

Nižná 

Miriam Sádovská – čestné uznanie v 5A. kategórii 

Pedagóg: Eva Škablová  

 

Celoslovenská súťaž   v  hre na dychových nástrojoch „Dni Miloša Rupelda“  

Bratislava 

Anna Mladá – čestné uznanie v 1. kategórii 

Pedagóg: Eva Škablová  

 

Celoslovenský súťažný festival v komornej hre žiakov ZUŠ „Musica camerata Ján Albrecht“ 

Bratislava 

Terézia Puháková – zlaté pásmo v 1. kategórii  

Pedagóg: Mária Hroncová 

 

Medzinárodná súťažná prehliadka  Juliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach, 

Komárno  

Radovan Šranko – strieborné pásmo v 3. kategórii 

Pedagóg: Jozef Pohančeník 

 

Medzinárodná súťažná prehliadka  Juliusa von Beliczayho v komornej hre  

Komárno  

Tatiana Vontorčíková a Bibiana Miškolciová – zlaté pásmo štvorručnej hre na klavíri    

Pedagóg: Mária Hroncová 

 

Oblastná súťaž „Mladé talenty Ladislava Mokrého“ v hre na klavíri – štvorručná hra 

Topoľčany 

Terézia Puháková, Maroš Marko – zlaté pásmo v 1. kategórii   

Pedagóg: Mária Hroncová 

 

Oblastná súťaž „Mladé talenty Ladislava Mokrého“ v hre na klavíri  

Topoľčany 

Tatiana Vontorčíková – zlaté pásmo v 4. kategórii 

Pedagóg: Mária Hroncová 
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Prehliadka školských hudobných telies v interpretácii hudobných žánrov pop, rock a jazz 

Nováky 

Zuzana Novotná – Diplom za inštrumentálny výkon 

Pedagóg: Mgr. Gabriela Šimková 

 

Slovenský pohár v Disco dance  

Senica 

Martina Slamková, Miška Výžinkárová – 4. miesto duo B 

Pedagóg: Hana Kokavcová 

 

Majstrovstvá Slovenska v Disco dance  

Bratislava 

Martina Slamková / Michaela Výžinkárová  – 2. miesto duo B 

Natália Gunišová / Ema Švecová – 3. miesto duo B                          

Adam Ďuriš – 1. miesto Adam Ďuriš  disco sólo 

Martina Slamková – 1. miesto disco show 

Natália Gunišová – 1. miesto  Disco B 

Pedagóg: Hana Kokavcová 

 

Majstrovstvá Európy v Disco dance  

Orebro / Švédsko 

Adam Ďuriš – 2. miesto disco sólo  

Pedagóg: Hana Kokavcová 

 

Majstrovstvá sveta v Disco dance  

Bochum  / Nemecko 

Adam Ďuriš – 2. miesto disco sólo  

Pedagóg: Hana Kokavcová 

 

Certifikát o aktívnej účasti na husľovej dielni Prof. Jindřicha Pazderu  

Žilina                

Radovan Šranko 

Pedagóg: Jozef Pohančeník  

 

Diplom za účasť na majstrovských gitarových kurzoch  

“Banská Štiavnica Master Classet 2013“   

Veronika Repáňová 

Pedagóg: Vojtech Cigáň 
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Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

Posledná inšpekcia bola vykonaná v januári 2009 

Údaje o finančnom zabezpečení 

a) Základná umelecká škola Imricha Godina je od januára 2005 v zmysle Zákona č. 564/2004 Z. z.  

Nariadenia vlády SR č. 668/224 Z. z. financovaná v rámci originálnych  kompetencií z podielových 

daní mesta Vráble. 

  

b) Výška príspevku v Základnej umeleckej škole Imricha Godina 

Od 1. januára 2010 Mesto Vráble ako zriaďovateľ Základnej umeleckej škole Imrich Godina určuje výšku 

mesačného príspevku v zmysle Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 08/2009, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 01/2008 o výške poplatkov v školách 

a školských zariadeniach zriadených mestom Vráble za pobyt dieťaťa (dospelého) v základnej 

umeleckej škole nasledovne: 

– prípravné štúdium v individuálnom vyučovaní                                                       5,00 € 

– prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní                                                                     4,00 € 

– základné štúdium v individuálnom vyučovaní                                                                  7,00 € 

– základné štúdium v skupinovom vyučovaní                                                                      5,00 € 

štúdium pre dospelých v individuálnom vyučovaní, ktorí majú vlastný príjem     9,00 € 

– štúdium pre dospelých v individuálnom vyučovaní, ktorí nemajú vlastný príjem   7,00 € 

– štúdium pre dospelých v skupinovom vyučovaní, ktorí majú vlastný príjem                    7,00 € 

– štúdium pre dospelých v skupinovom vyučovaní, ktorí nemajú vlastný príjem                6,00 € 

c) Na rok 2013 bol schválený pre školu rozpočet nasledovne: 

Transfér z Mesta Vráble:         179 242, – €  

Vzdelávacie poukazy                 290, – € 

Príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov (školné)                                         19 000,–  € 

Trnsfér – 5 % navýšenie platov zamestnancov          3 800, – €  

Spolu príjem:                                                                                                             202 332,–  € 

Materiálno-technické  zabezpečenie vyučovania 

Vylepšenie materiálno-technického zabezpečenia v režime úsporných opatrení: ladenie klavírov  

Zakúpenie keramickej pece pre výtvarný odbor z rozpočtu Rodičovského združenia.  

Prvá etapa rekonštrukcia priestorov – výmena podlahy, stierkovanie a maľovka v dvoch 

miestnostiach.  

Zakúpenie programu aScAgenda – pre modernú kompletnú administráciu školy. 
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Cieľ v koncepčnom zámere: 

Zvýšiť počet žiakov v kolektívnej forme vyučovania – LDO, VO a TO. 

V školskom vzdelávacom programe rozvíjať tradície regiónu Vrábel.                                       

Učebný materiál  v jednotlivých odboroch a predmetoch rozšíriť o Vrábeľské piesne, tance a zvyko-

slovie. Integrovať informačno komunikačné technológie do vyučovania jednotlivých odborov. 

Využívať počítače a internet:  

výtvarný odbor:  počítačová grafika, animácia, dizajn, tvorba prezentácií, encyklopédie          

výtvarných diel, galérií, múzeí 

hudobný odbor:  elektronické hudobné nástroje, hudobné edukačné programy, digitálne  zdroje 

umeleckých diel 

tanečný odbor:  práca s videom a s ďalšími zdrojmi na internete 

literárno-dramatický odbor:  práca s literárnymi zdrojmi na internete tvorba prezentácií  

Negatíva školy 

Stagnujúci počet žiakov v tanečnom a výtvarnom odbore. Nie najoptimálnejšie podmienky 

v triedach budovy – netesniace okná, prehriate učebne v letných mesiacoch.    

Pozitíva školy 

Celkový počet žiakov navštevujúcich školu je stabilný. Škola dosahuje dobré výsledky na 

súťažiach. Záujem rodičov a verejnosti o podujatia školy narastá, dobrá je návštevnosť najmä na 

verejných koncertoch. Vzrastá záujem organizácii o zabezpečenie programu žiakov školy na rôzne 

kultúrne podujatia. Organizovanie Medzinárodnej speváckej súťaže IUVENTUS CANTI. 

Organizovanie koncertov a umeleckých programov pre mesto.  

Spolupráca školy s rodičmi, mestom a partnerskými školami 

Škola spolupracuje s rodičmi najmä pri podujatiach školy – Ples školy, Vianočné trhy, Teqičák,  

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, vítanie nových občanov do života, Stretnutie jubilantov...) 

ZUŠ každoročne organizuje IUVENTUS CANTI Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina 

vyhlasovanej Ministerstvom Školstva SR 

Škola spolupracuje s partnerskými školami – ZUŠ Jindřicha Pravečku a ZUŠ Brno Vevěří a 

Základnou umeleckou školou Banská Štiavnica s ktorými realizuje spoločné projekty. 

Pokračuje v tradícii spolupráce  základných umeleckých škôl Požitavia Koncert žiakov Požitavia 

spojený s tanečným vystúpením a výstavou prác výtvarného odboru. 

 

 

 

   

Vo Vrábľoch, 13. októbra  2013                                                                 Jozef  V r á b e l 

                                                                                                     riaditeľ ZUŠ Imricha Godina Vráble 


