
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého
Moyzesova 1737/22, 955 01  Topoľčany

  
     

Výročná správa o činnosti 
Základnej umeleckej školy L. Mokrého v Topoľčanoch

za školský rok 2007/2008
      Osnova je spracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Z.z. o 
štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

1. Základné identifikačné údaje
   a/ Názov školy, sídlo:
   Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 
   955 01 Topoľčany
− pobočky a elokované triedy:Prašice, Radošina, Bojná,

Horné  Obdokovce,  Solčany,  MŠ  Jacovce,  MŠ  Tovarníky,  MŠ 
Nemčice, MŠ ul.Tríbečská I,MŠ ul. Škultétyho Topoľčany

   b/ Kontakty na školu:
   tel., fax: 038/5324569
   riaditeľ : 038/5324568
   e-mail:h.ferancova@zus-mokreho.sk, zus-mokreho@zus-mokreho.sk

   c/ Zriaďovateľ:
   Mesto Topoľčany, nám. M.R. Štefánika, 955 01 Topoľčany
   d/ Mená vedúcich zamestnancov:
   riaditeľ – Mgr.Hana Ferancová 
   štatutárny zástupca – Eva Ondrušková
   pedagogický zástupca – Jana Michaličková

   e/ Rada školy:
   V zmysle štatútu Rady školy volená na 4-ročné obdobie,   
   činnosť Rady školy na Základnej umeleckej škole L. 
   Mokrého od r. 2008.
   Ďalšie poradné orgány:
   Umelecká rada, Pedagogická rada, Inventarizačná a likvidačná 
   komisia

   f/ Dátum založenia školy:
      1. 9. 1943

   g/ Dátum zaradenia školy do siete:

mailto:zus-mokreho@zus-mokreho.sk
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   2. Formy vyučovania: skupinové
                        individuálne

   3. a/ Údaje o počte žiakov:
      skupinová forma vyučovania:    389 žiakov
      individuálna forma vyučovania: 473 žiakov
      spolu:                         862 žiakov
      b/ Počet žiakov podľa odborov:
      hudobný                462 žiakov
      tanečný                133 žiakov
      výtvarný                90 žiakov

 literárno-dramatický   45 žiakov
      prípravné štúdium       66 žiakov
      predškolské štúdium/MŠ/ 70 žiakov 
     
      V danom školskom roku boli 3 žiaci prijatí na 

 konzervatórium, 1 žiak na VŠMU a 4 žiaci na strednú školu 
úžitkového výtvarníctva.

      c/ Súbory školy:
      Tanečný orchester
      Spevácky zbor Úsmev
      spevácka ľudová skupina Hrlička

 folklórna spevácka skupina Žochárik
      Dixieland
      Tanečný folklórny súbor Žochárik
      Tanečný súbor Cik-cak
      Zmiešané komorné súbory

 Divadelný súbor Fantázia   

   4. Zoznam študijných odborov:
      ZUŠ má v školskom roku 2007/2008 4 odbory:

-  hudobný                HO
-  tanečný                TO
-  literárno-dramatický   LDO
-  výtvarný               VO

Oddelenia hudobného odboru:
10 oddelení:   klavírne

keyboardové
akordeónové
husľové
gitarové
spevácke
bicie
dychových nástrojov
hudobnej náuky
Hudba a počítač
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     Vyučuje sa v 4 stupňoch štúdia:
     prípravné
     základné – I. stupňa
     základné – II.stupňa
     štúdium pre dospelých – ŠPD

     b/ zoznam uplatňovaných učebných plánov:
- schválené MŠ SR dňa 22.12.2003 pod číslom 110215/2003 s 

        platnosťou od 1.9.2004.
- MŠ SR schválilo učebné plány a učebné osnovy predmetu 

Hudba a počítač pre I. a II. stupeň základného štúdia a 
štúdia pre dospelých ZUŠ, ktoré sa budú uplatňovať len na 
našej škole. Sú schválené dňa 18. marca 2005 pod číslom 
CD-2005b  -294/476-1:091.  Tým  sa  ZUŠ  Ladislava  Mokrého 
stala prvou a  zatiaľ jedinou základnou umeleckou školou 
vo vyučovaní predmetu Hudba a počítač na Slovensku

- Metodické  pokyny  na  hodnotenie  a klasifikáciu  žiakov 
základných umeleckých škôl schválené MŠ SR dňa 29.januára 
2004 pod č.491/2003-091 pre hudobný, tanečný, výtvarný 
a literárno-dramatický odbor. 

     5. Údaje o počte zamestnancov:
     
     a/ Pedagogickí zamestnanci školy k 30.6.2008:
     Interní: 37      Kvalifikovaní: 34   Nekvalifikovaní:3
     Externí:  1 

Dohodu: 4 pedagogickí 
 

     Všetci pedagógovia vyučujú v odbore, ktorý vyštudovali,
učiteľka  tanečného  odboru  ukončila  Súkromné  tanečné 
konzervatórium  a učiteľka  literárno-dramatického  odboru 
ukončila  Súkromné  konzervatórium  D.  Kardoša  –  odbor 
hudobno-dramatický,1 pedagóg  nemá patričnú kvalifikáciu, 2 
učitelia nemajú DPŠ.

     b/ Nepedagogickí zamestnanci školy:
     Interní: 4
     Externí: 0 

Dohoda : 1 

     6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a ostatných    
        zamestnancov školy:
        Priebežné vzdelávanie:

Klavírne oddelenie
–  seminár  v rámci  Topoľčianskych  tvorivých  dielní(ďalej 

TTD)- význam regionálnych súťaží,technika klavírnej hry
- Seminár  v Nových  Zámkoch  o počiatočnom  vyučovaní  klav. 

hry
- Európsky  seminár  umeleckého  školstva(  ďalej  EFUŠ)  - 

seminár
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Keyboardové oddelenie
- seminár v rámci TTD „Ako hrať blues“
- seminár v rámci TTD „ Ako hrať blues“

Akordeónové oddelenie
- seminár  v rámci  TTD  –  otvorená  hodina  v  hre  na 

gombičkovom akordeóne

Oddelenie hudobná náuky
- pedagogická Dvorana na VŠMU v Bratislave

Dychové oddelenie
- semináre v hre na zobcovú flautu
- seminár v hre na klarinete( viacročné vzdelávania)

Tanečný odbor
- v TOS seminár o výučbe hip-hopového tanca
- školenie vedúcich folklórnych súborov 
- EFUŠ Nitra- seminár a workschop

Výtvarný odbor
- EFUŠ Nitra- seminár a workshop

Literárno-dramatický odbor
- Workshop na EFUŠ Nitra

1 pedagóg sa zúčastnil seminára e-learningu

         
   Ďalšie vzdelávanie:

 1 pedagóg pokračuje v doktorandskom štúdiu na 
Hudobnej  katedre PF UKF Nitra
1  pedagóg  ukončil  štúdium  na  Tanečnom  súkromnom 
konzervatóriu
1 pedagóg ukončil herectvo na SKDK v Topoľčanoch

        1 pedagóg navštevuje 2-ročné štúdium 
pre vedúcich pedagogických zamestnancov

     Okrem vyššie uvedeného štúdia sa učitelia pravidelne 
zúčastňujú množstva súťaží, na ktorých získavajú nové poznatky a 
pedagogické skúsenosti.

7.Údaje o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti
       a/ V školskom roku 2007/2008 usporiadala škola a jej 
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          pobočky spolu 47 koncertov a vystúpení.
          Najvýznamnejšie:
Výchovné koncerty pre ZŠ a MŠ

-  1.muzikálová hra „Hrajme sa na Petra“,
-  2.folklórny-„Zachovajme tradície“
-  3.divadelná hra „Baltazár Banán“

Verejné vystúpenia
- Vianočný koncert „Od Adventu po Tri krále“v kinosále 

Spoločenského domu
- Novoročný koncert v Galérii mesta Topoľčany
- Oslava 5.výročia založenia DFS Žochárik
- Divadelná hra „Baltazár Banán“ na EFUŠ v Nitre
- Medzinárodný koncert 3 umeleckých škôl – Slovensko, 

Poľsko, Česko( kinosála Spoloč. Domu)
- Účasť  žiakov  a pedagógov  na  3-dňovom  stretnutí 

v Myšleniciach(Poľsko) s medzinárodným koncertom
- učiteľský koncert pri príležitosti Dňa učiteľov –

hostia z Bratislavy 
- profilové vystúpenie žiakov TO s hosťujúcim súborom 

KLNKA z Bratislavy
- záverečný koncert EFUŠ- vystúpenie 2 žiakov
- vernisáž výtvarného odboru v TOS
- koncert  venovaný  oslave  835.výročia  1.zmienky  o 

meste Topoľčany 
- Absolventský  koncert  spojený  s akadémiou 

k nedožitému výročiu narodenia Ladislava Mokrého
 

     b/ Medzinárodná spolupráca:
Podľa vyššie uvedených údajov, škola spolupracuje so ZUŠ E. 
Suchoňa  z  Bratislavy,  so  ZUŠ  Zlín-Malenovice,  so  ZUŠ  v 
Ostrihome  /Maďarsko/  a  s  umeleckou  školou  v  Myšleniciach 
Poľsko/.

        c/ Spolupráca s materskými, základnými školami a inými
           organizáciami:
   Základná  umelecká  škola  Ladislava  Mokrého  v  Topoľčanoch 
spolupracuje štvrtý  rok s materskými školami, kde pedagógovia 
pracujú s nadanými deťmi predškolského veku. V dvoch materských 
školách – ul. Tríbečská a Škultétyho vyučujeme hru na zobcovej 
flaute,v  MŠ  na  ul.Tribečská  II  hlasovú  výchovu,  v  materskej 
škole v Jacovciach a Továrnikoch – tanec a výtvarnú výchovu. 

      Pre  základné  školy  organizujeme  pravidelne  výchovné 
koncerty s rôznou tematikou a zameraním.
      Zároveň žiaci ZUŠ vystupujú pri vernisážach, výstavách, 
akciách Mestského kultúrneho strediska, Tríbečského osvetového 
strediska, Mesta Topoľčany, v Domove sociálnych služieb a pod.
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d/projekty:  ZUŠ  L.  Mokrého  sa  zapojila  do  2  projektov 
Nitrianskeho  samosprávneho  kraja  na  podporu  kultúry 
a športu – „Hudba nás spája“ a Od Adventu po Tri krále“.  

        Prezentácia na verejnosti:
        Základná  umelecká  škola  L.  Mokrého  svoju  činnosť 
prezentuje  na  verejnosti  prostredníctvom  webovej  stránky 
www.zus-mokreho.sk, plagátov, pozvánok, na webovej stránke mesta 
Topoľčany,  v  týždenníku  a  regionálnej  televízii.  Na 
zviditeľnenie  školy  sa  využívajú  aj  rôzne  propagačné 
materiály/bulletiny, bloky, PVC tašky, foldre apod./

        d/ Výsledky súťaží v školskom roku 2007/2008
Krajské súťaže:        Oblastná súťaž:     Celoslovenské súťaže:
počet 1. miest: 7     počet 1. miest: 2    počet 1. miest: 7
počet 2. miest: 0     počet 2. miest: 1    počet 2. miest: 4
počet 3. miest: 0     počet 3.miest : 3    počet 3. miest: 3

V     oblastnej  súťaži  v     hre  na  dychových  nástrojoch  Nitrianska   
lutna  získalo  dychové  kvarteto  cenu  laureáta  súťaže  v     sekcii   
dychové nástroje a     na celoslovenskej súťaži v     Bojniciach v     hre   
na  keyboarde  získal  žiak  okrem  1.miesta  aj  cenu  za  vlastný 
tvorivý  prístup  a     2  žiaci  cenu  za  vynikajúce  predvedenie   
komornej hry. 
       e/ ZUŠ L. Mokrého organizuje regionálnu súťaž Mladé 
talenty Ladislava Mokrého od školského roku 2005/2006 v hre na 
klávesové  nástroje  s 3-ročnou  periodicitou  keyboard,  klavír, 
akordeón.V školskom roku 2007/2008 prebehla  na ZUŠ L. Mokrého 
súťaž v hre na akordeóne.

8. Údaje o     výsledkoch inšpekčnej kontroly  .

V dňoch  14.-17.4.2008  prebehla  na  škole  komplexná  inšpekcia, 
ktorej  predmetom  bola  kontrola  stavu  a úrovne  pedagogického 
riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v ZUŠ.Z
Závery  a)na veľmi dobrej úrovni:

o Preventívne a multidisciplinárne aktivity
o Informačný systém školy 
o Významné aktivity
o Plánovanie,  koncepčnosť,  zameranie,  ciele  výchovy 

a vzdelávania
b)dobrej úrovni

o priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania
o rozvoj osobnosti žiakov
o materiálno-technické podmienky

c) priemernej úrovni 
o personálne a priestorové podmienky
o  plnenie učebných plánov
o  kvalitu pedagogickej dokumentácie
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Celkove škola dosahuje dobrú úroveň, lepšiu ako 
výsledky  základných  umeleckých  škôl  v SR  v školskom 
roku 2006/2007.

    9.Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
      školy:
      a/ - klasické učebne pre potreby individuálneho vyučovania 

      počet – 27 + 1 odborná
         - odborné učebne pre potreby skupinového vyučovania 
           počet – 7

V tomto  školskom  roku  prebehla  čiastočná  rekonštrukcia  vo 
vnútorných priestoroch budovy:

- bola vybudovaná nová šatňa pre žiakov TO v suteréne 
a zároveň sa v 2 miestnostiach TO uložili špeciálne 
tanečné podlahy   

- bola  rozšírená  miestnosť  pre  VO,  kde  sa  zároveň 
vytvoril  priestor  pre  vyučovanie  umeleckej 
fotografie a grafického dizajnu, zároveň sa

  zrekonštruovala  miestnosť  v suteréne  pre  prácu 
s hlinou a keramickým kruhom 
- v časti  prechodnej  chodby  boli  vymenené  plastové 

okná
- veľká rekonštrukcia prebehla na 1. poschodí, kde sa 

vytvorila nová učebňa pre vyučovanie hudobnej náuky 
s pripojením na internet

- na 8 triedach sa vymenili odhlučnené dvere
- prebehla čiastočná rekonštrukcia elektrického
   zariadenia na prízemí a 1. Poschodí
- zriaďovateľ  zrealizoval  kanalizáciu  školy,  ktorá 

bola príčinou narušenej statiky      
- zakúpila  sa  PC  s príslušnými  softvérmi  pre 

vyučovanie umeleckej fotografie a grafického dizajnu 
s tlačiarňou

10. Údaje o finančnom zabezpečení:
         a/ Základná umelecká škola Ladislava Mokrého je od 
januára 2005 v zmysle Zákona č. 564/2004 Z.z. a Nariadenia vlády 
č.  668/224  Z.z.  financovaná  ako  originálna  kompetencia  z 
podielových daní mesta Topoľčany. Mesto ako zriaďovateľ môže dať 
zároveň aj návrh na zaradenie alebo vyradenie ZUŠ zo siete škôl. 
To znamená,  fiškálna decentralizácia zaradila ZUŠ medzi školské 
jedálne, CVČ, ŠKD a Materské školy, čím sa pretrhla kontinuita v 
rámci umeleckého vzdelávania na Slovensku – na ZUŠ sú viazané 
Konzervatóriá a VŠMU.

        b/ Základná umelecká škola ponúka záujmové vzdelávanie, 
to  znamená,  že  rodič  alebo  zákonný  zástupca  prispieva  na 
čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdiom na ZUŠ, v zmysle 
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Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve § 33 a/.
Príspevok činí v skupinovom vyučovaní 130,- Sk a
               v individuálnom vyučovaní 220,- Sk mesačne.
Môže  sa  znížiť  o  polovicu  na  základe  žiadosti  rodiča  a  po 
predložení rozhodnutia o dávke sociálnej pomoci podľa osobitného 
predpisu.
Základná  umelecká  škola  L.  Mokrého  je  teda  financovaná  na 
základe  počtu  žiakov  v  jednotlivej  forme  vyučovania  z 
podielových  daní  mesta  a  z  príspevkov  rodičov  na  čiastočnú 
úhradu nákladov – školného.

     
         c/ Rozpočet určuje Mestské zastupiteľstvo vždy v 
decembri na kalendárny rok.
Na rok 2008 bol rozpočet schválený nasledovne:  
- Položka na mzdy a odvody vo výške      10.894.000- Sk
- položka na prevádzkové náklady          1.751.000,-Sk 
− príspevky rodičov na čiastočnú

  úhradu nákladov /školné/             1 102. 000,-Sk

   d/  Vlastníkom  budovy  ako  aj  priľahlého  pozemku  je 
zriaďovateľ  mesto  Topoľčany,  z tohto  dôvodu  odpadla  ZUŠ  L. 
Mokrého  povinnosť  uhrádzať  pravidelný  nájom  za  priestory 
Nemocnici n.o. 
Z rozpočtu školy bola vyčlenená finančná čiastka na horeuvedenú 
rekonštrukciu  budovy  vo  výške  870.000,-Sk  a následne 
preklasifikovaná  do  rozpočtu  mesta.  Rekonštrukcia  bola 
zriaďovateľom  povolená  dňa  27.6.2008.Celá  realizácia  prebehla 
v mesiacoch júl a august.

   
         e/ Na ZUŠ sa v školskom roku 2007/2008 nedajú použiť 
vzdelávacie poukazy.

      11  .   Cieľ v koncepčnom zámere v     školskom roku 2007/2008:  
Cieľom  školy  na  školský  rok  2007/2008  bolo  opäť   rozšírenie 
počtu žiakov v novootvorených odboroch – literárno-dramatickom 
/LDO/ a výtvarnom /VO/:
− v  LDO  sa  rozšíril  počet  žiakov  z 20  na  34.  Dôvodom  tohto 

rozšírenia bola vhodná propagácia odboru na začiatku školského 
roku novou p. učiteľkou.

− vo VO stúpol počet žiakov o 30% oproti školskému roku 2006/07, 
k čomu prispel pozitívny rozvoj vo vyučovaní a vyučovanie na 
MŠ. 

Plán bol splnený. 
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           Ďalším cieľom bolo hľadanie talentovaných detí 
v materských školách v zmysle učebných plánov pre ZUŠ, hlavne 
detí predškolského veku. Nakoľko sa vyučuje opäť na 5 Materských 
školách, cieľ  je splnený. 
 

12. Pozitíva školy:
1.Škola dosiahla výborné výsledky na súťažiach hlavne v  
keyboardovom  a dychovom oddelení.
2. Veľmi pozitívne sa odrazilo na škole otvorenie výtvarného 

odboru, ktorý prispieva nielen k estetizácii školy, ale 
aj v   rámci projektov školy – organizovanie veľkonočných, 

vianočných podujatí, muzikály, výstavy a pod.
  3.Najväčší záujem je o štúdium v hudobnom odbore, v ktorom 

majú  deti  možnosť  navštevovať  10  oddelení./viď  stranu 
č.2/

4.Z hľadiska lokálnej polohy je budova školy veľmi dobre 
umiestnená – širšie centrum mesta, čo umožňuje primeranú 
dostupnosť detí z okolitých ZŠ a tým aj neustály záujem 

detí a rodičov o štúdium na našej škole.
5.koncertami, divadelnými hrami, výstavami ako aj inými 
aktivitami  škola  prispieva  k rozvoju  kultúry  nielen 

v meste a v okolitých  obciach,  ale  zabezpečuje  kultúrne 
programy aj pre podnikateľské subjekty a firmy.  

Negatíva školy:
1.nízky  záujem  rodičov  o  výchovno-vzdelávacie  výsledky  
žiakov
riešenie: zapájanie rodičov do aktivít školy
2.nízky záujem žiakov o vyučovanie hudobnej náuky, ktorá je 
však na ZUŠ povinný predmet
riešenie: nové  metódy  vyučovania  –  projektové  vyučovanie 
hudobnej náuky – podanie projektu na vytvorenie počítačovej 
učebne so softwérom pre vyučovanie predmetu Hudobná náuka.
3.nedostatok  žiakov  v dychovom  oddelení,  hlavne  v hre  na 
trúbku, saxofón, klarinet
riešenie: neustále propagovať v rámci výchovných koncertov 
ako  aj  priamo  na  ZŠ  spomínaný  typ  nástrojov,  zároveň 
osloviť obce, kde je tradícia dychových hudieb.

ZÁVER  VÝROČNEJ SPRÁVY
Personálna stránka:
V rámci  financovania  je  pre  školu  dôležitá  činnosť  odborov 
skupinového vyučovania, kde 389 žiakov vyučujú iba 4
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pedagógovia. Dvaja pedagógovia a 1 nepedagogický zamestnanec sú 
dlhodobo PN.
Spolu  862  žiakov  vyučovalo  38  pedagógov,  z toho  z toho  5  na 
čiastočný úväzok. Počet nepedagogických zamestnancov – 4. 

       
Pedagogická stránka:
Je viazaná na odbornosť a aprobácie vyučujúcich, čo je uvedené 
vyššie.  Pedagógovia  sa  pravidelne  vzdelávajú  prostredníctvom 
seminárov  a  prednášok.  Osobitý  prínos  má  stretnutie  so 
zahraničnými umeleckými školami a účasť na súťažiach ako aj
 štúdium odborného umeleckého zamerania a autoevalvácia. Z počtu 
38  pedagógov  je  jeden  bez  patričnej  kvalifikácie,  2  sú  bez 
doplňujúceho pedagogického štúdia.

Umelecká stránka:
V  časovom  pláne  sú  uvedené  akcie  a  koncerty.  V  pravidelných 
intervaloch sa konajú interné a verejné koncerty, tradičný je 
koncert vianočný, absolventský a výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ. 
V závere školského roku odznel pre žiakov ZŠ muzikál „Hrajme sa
na Petra“, ktorý bol projektom pre všetky odbory ZUŠ. Veľkým 
pozitívom sa pre školu stal Detský folklórny súbor Žochárik,
ktorý prezentuje ľudové tance, spevy a tradície. Po umeleckej 
stránke  sa  snažíme  vplývať  nielen  odborným  prístupom,  ale  aj 
v celkovom  vystupovaní  na  verejnosti,  v estetickom  vnímaní 
umeleckých hodnôt.

 Priestorové podmienky:
Priestorové podmienky sú dlhodobým cieľom školy. Súčasný stav je 
po čiastočnej rekonštrukcii, ale budova je ešte stále v zlom 
technickom  stave.  Je  potrebná  celková  rekonštrukcia  budovy, 
v súčasnosti hlavne  jej zateplenie a fasádna omietka. Pozitívom 
je  však  vlastný  zdroj  vykurovania-kotolňa,  ktorú  pre  ZUŠ 
vybudoval v novembri 2007 zriaďovateľ – mesto Topoľčany. 

Mgr.Hana Ferancová
   riaditeľka

 

Topoľčany, 1.10.2008                 
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