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Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej – 

Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola, 

943 52 Mužla,  č.491 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

a) Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy 

b) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. decembra  2005 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

c) Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR 

č.9/2006 Z.z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

OBSAH 

 

1) Identifikačné údaje o škole 

2) Údaje o počte ţiakov školy 

3) Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov 

4) Údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy 

5) Študijné odbory a uplatňované učebné plány 

6) Údaje o počte zamestnancov a údaje o plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy  

7) Aktivity a prezentácia SZUŠ Kataríny Pappovej na verejnosti 

8) Súťaţe, prehliadky a projekty 

9) Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci 

10) Ciele a úlohy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 

na príslušný školský rok a vyhodnotenie ich plnenia 

11) Priestorové a materiálno-technické podmienky SZUŠ Kataríny 

Pappovej 

12) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti 

13) Spolupráca školy 

14) SWOT analýza 

15) Ďalšie informácie o škole 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1) Identifikačné údaje o škole 

A. Názov školy:  Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej –  

Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola 

Adresa školy: č. 491, 943 52 Muţla 

Telefónne číslo:  036 / 749 45 06 

Email:  szus.eufonia@gmail.com 

Web stránka: www.szuspapp.sk 

Zriaďovateľ: Mgr. Katarína Pappová, DiS.art. 

 

B. Vedenie školy Mgr. Katarína Pappová, DiS.art. – riaditeľka 

Mgr. Anikó Szabó – zástupkyňa riaditeľky 

 

C. Združenie rodičov pri SZUŠ Kataríny Pappovej   

Úzka spolupráca vedenia a pedagógov školy s rodičovským zdruţením a pravidelné stretnutia 

zabezpečujú nielen hladký priebeh kaţdodenného vyučovania, ale aj kvalitnejšie vzdelávanie 

v záujme širšieho pohľadu ţiakov školy na umenie a kultúru. V školskom roku 2018/2019 

pracovalo zdruţenie rodičov v nasledovnom zloţení: 

Éva Forró    -  predseda 

Anita Koštrnová-Szombatová -  pokladníčka 

Zuzana Mittáková   - predseda revíznej komisie 

Mgr. Anikó Szabó   -  delegovaný zástupca ped. zamestnancov 

Zdruţenie rodičov zasadalo v školskom roku 2018/2019 celkovo 2 krát, konzultácia 

s vedením školy prebiehalo pravidelne.  

D. Pedagogická a umelecká rada školy (PR) 

Je poradným orgánom riaditeľky školy. Je jednou z organizačných foriem činností 

pedagogického zboru školy, ktorá spája osobnú zodpovednosť jednotlivca (riaditeľa školy) so 

skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. 

Základné témy rokovaní: školská legislatíva, interné predpisy a normy školy, príprava 

podujatí, odborné a metodické témy, kontrola kvality  výchovno-vzdelávacieho procesu, 

návrhy na zlepšenie pracovného prostredia. 
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PR schvaľovala: 

- školský vzdelávací program na školský rok 2018/2019 vychádzajúc zo štátneho 

vzdelávacieho programu 

- záverečnú hodnotiacu správu školy za uplynulý školský rok 

- klasifikáciu ţiakov (štvrťročne) 

Ďalej prerokovala: 

 pracovné činnosti pedagogických zamestnancov  

 štruktúru koncertov školy  

 výchovné koncerty školy  

 nadčasovú prácu a podmienky jej schvaľovania  

 projektové aktivity  

 deň otvorených dverí a propagáciu školy  

Zasadnutia pedagogickej rady boli zvolané riaditeľkou školy a v školskom roku 2018/2019 

zasadala PR celkom 6 - krát. 

E. Odbory 

Na škole pracujú 4 odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. 

Vedúca hudobného odboru je Mgr. Aranka Bereková. 

Vedúca výtvarného odboru je Mgr.art Renáta Pintérová. 

Vedúci tanečného odboru je Peter Molnár, DiS.art. 

Vedúci literárno-dramatického odboru od 2. polroka je PaedDr. Kristína Pócsová. 

 

F. Predmetové komisie (PK) 

Nakoľko hudobný odbor má zastúpené rôzne hudobné nástroje a je potrebné riešiť špecifické 

a odborné problematiky a otázky vyučovania v jednotlivých hudobných oddeleniach, sú 

vytvorené predmetové komisie, ktorých činnosť obsahuje: 

 vypracovanie plánu práce pre konkrétne oddelenie 

 návrhy pre spoločné projekty v rámci školy 

 príprava interných koncertov a výber ţiakov na verejné koncerty školy 

 vyhodnocovanie výsledkov a klasifikácie v danom oddelení 

 zapájanie sa do súťaţí 

 na základe voľby v predmetovej komisii a jej odporučenia, riaditeľ školy vymenúva 

vedúceho PK 
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V školskom roku 2018/2019 pracovali nasledovné predmetové komisie: 

 oddelenie klávesových a bicích nástrojov – Mgr.art. Góra Zoltán, DiS.art. 

 oddelenie dychových nástrojov a keyboard – Jozef Kurina, DiS.art. 

 oddelenie hudobnej náuky a spevu – Mgr. Anikó Szabó 

 oddelenie strunových nástrojov – Molnár Krisztina 

 

2) Údaje o počte žiakov 

Celkový počet ţiakov k 15. 09. 2018:  334   

z toho:  hudobný odbor:    229     

  výtvarný odbor:        65  

tanečný odbor:       35 

literárno – dramatický odbor:          5 

 

Údaje o počte ţiakov podľa sídla a elokovaných pracovísk – stav k 15.09.2018  

Muţla   34  

Štúrovo          144    

Kamenín  51  

Svodín   88  

                       Gbelce              17  

 

Údaje o počte novoprijatých ţiakov – stav k 15. 09. 2018 

HO   102    

VO   23 

TO   12  

LDO     0    

spolu:   137  

 

3) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

V školskom roku 2018/2019 boli výsledky klasifikácie na konci školského roka nasledovné: 

všetci ţiaci prospeli, z toho prospeli s vyznamenaním 277. 

Prijímacie skúšky do SZUŠ Kataríny Pappovej na školský rok 2018/2019 sa konali v dňoch   

11. – 15. júna 2018. Dodatočné prijímacie skúšky prebiehali v termíne 5. – 12. septembra 

2018. 
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4) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka odbornej strednej 

školy 

Ţiačka hudobného odboru z triedy Mgr. A. Berekovej, Rebeka Gúdorová bola prijatá na 

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany na odbor herectvo. 

 

5) Študijné odbory a uplatňované učebné plány 

Štyri študijné odbory, hudobný /HO/, výtvarný /VO/, tanečný /TO/ a literárno-dramatický 

/LDO/ pracujú podľa platných učebných plánov schválených Ministerstvom školstva SR dňa 

20. augusta 2009 pod č. CD – 2009 – 27474/21375 – 1:911 s platnosťou od 1. septembra 

2009. 

 

 

6) Údaje o počte zamestnancov a údaje o plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy  

 

A. Pedagogickí zamestnanci –  stav k 30.06. 2019 

Študijný odbor 

Fyzický počet 

pedagogických 

zamestnancov 

Počet pedagogických 

zamestnancov – 

pracovná zmluva 

Počet pedagogických 

zamestnancov – 

dohoda o pracovnej 

činnosti 

HO 14 10 4 

VO 3 1 2 

TO 1 1 0 

LDO 1 1 0 

spolu 19 13 6 

 

Zoznam pedagogických pracovníkov v školskom roku 2018/2019 (stav k 30.06.2019) 

Mgr. Katarína Pappová, DiS.art.   - hra na husliach 

Mgr.art. Alexander Rikoň    - hra na husliach 

Krisztina Molnár     - hra na husliach 

Mgr. Štefan Alt     - hra na husliach 
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Kristóf Cseri      - hra na husliach 

Mgr.art. Zoltán Góra, DiS.art.   - hudobná náuka, hra na klavíri 

Gabriela Vidová, DiS.art.    - hra na klavíri 

Jozef Kurina, DiS.art.     - hra na klavíri, korepetícia 

Dávid Balázs      - hra na klavíri 

Mgr. Anikó Szabó – materská dovolenka  - hudobná náuka, hra na akordeóne 

Orsolya Janszó     - hudobná náuka, hra na klavíri 

Mgr. Aranka Bereková    - hudobná náuka, spev, zborový spev 

Szilvia Szilágyi – rodičovská dovolenka  - hudobná náuka, spev, zborový spev 

Bálint Takács      - hra na bicích nástrojoch 

Bc. Carlington Codner    - hra na gitare 

Marian Tóth, DiS.art.     - hra na gitare 

Bc. Barbara Gocníková     - výtvarné umenie 

Mgr.art. Renáta Pintérová    - výtvarné umenie 

Veronika Pintérová     - výtvarné umenie 

PaedDr. Kristína Pócsová    - literárno-dramatické umenie 

Peter Molnár, DiS.art.    - tanečné umenie 

 

B. Nepedagogickí zamestnanci – stav k 30.06.2019 

 

 Lívia Vargová – PAM  

 Magdaléna Bajtaiová – účtovníčka 

 Katalin Kurina – upratovačka 

 Mgr. Szabó Anikó – administratívna pracovníčka 

 

C. Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov 

Pedagogický zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa poţadovaného vzdelania sa 

zaradí do týchto kariérových stupňov: 

Kariérový stupeň: 

a) začínajúci pedagogický zamestnanec:  

Dávid Balázs, Marian Tóth,DiS.art., Kristóf Cseri, Renáta Pintérová, Veronika Pintérová. 
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b) samostatný pedagogický zamestnanec:   

Mgr.art. Zoltán Góra, DiS.art., Mgr. Aranka Bereková, Molnár Krisztina, Mgr.art. Rikoň 

Alexander, Mgr. Štefan Alt, Gabriela Vidová, DiS.art., Bálint Takács, Bc. Carlington 

Codner, Jozef Kurina, DiS.art., Peter Molnár, DiS.art., Bc. Barbara Gocníková, PaedDr. 

Krisztína Pócsová 

c) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou:  

Mgr. Katarína Pappová, DiS.art. 

Mgr. Szabó Anikó 

 

Kariérová pozícia: 

Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagóga na výkon špecializovaných alebo 

riadiacich činností, ktoré vyţadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných 

kompetencií. 

a) pedagogický zamestnanec špecialista (triedny učiteľ, uvádzajúci pedagogický 

zamestnanec, vedúci predmetovej komisie): 

Mgr. Katarína Pappová, DiS.art. – uvádzajúci pedagogický zamestnanec, triedny učiteľ 

Mgr. Aranka Bereková – triedny učiteľ, vedúca HO 

Mgr.art. Renáta Pintérová – triedny učiteľ, vedúca VO 

Peter Molnár, DiS.art. – triedny učiteľ, vedúci TO 

PaedDr. Krisztína Pócsová – triedny učiteľ, vedúci LDO 

Mgr.art. Zoltán Góra, DiS.art. – triedny učiteľ, vedúci PK 

Mgr. Anikó Szabó – triedny učiteľ, vedúca PK 

Molnár Krisztina– triedny učiteľ, vedúca PK 

Mgr.art. Rikoň Alexander – triedny učiteľ 

Gabriela Vidová, DiS.art. – triedny učiteľ 

Mgr. Štefan Alt – triedny učiteľ 

Bálint Takács – triedny učiteľ 

Bc. Carlington Codner – triedny učiteľ 

Jozef Kurina, DiS.art – triedny učiteľ 

Dávid Balázs – triedny učiteľ 

Marian Tóth, DiS.art. – triedny učiteľ 
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Kristóf Cseri – triedny učiteľ 

Bc. Barbara Gocníková – triedny učiteľ 

Veronika Pintérová – triedny učiteľ 

 

b) vedúci pedagogický zamestnanec:  

Mgr. Katarína Pappová, DiS.art. – riaditeľka 

Mgr. Szabó Anikó – zástupkyňa riaditeľky  

 

D. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov – kontinuálne vzdelávanie, absolvované 

školenia, semináre, kurzy 

 

 Mgr.art. Zoltán Góra, DiS.art. úspešne ukončil magisterské štúdium na Hudobnej 

a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.  

 Bc. Barbara Gocníková úspešne ukončila bakalárske štúdium na Vysokej škole 

výtvarných umení v Bratislave. 

 Bc. Carlington Codner úspešne ukončil bakalárske štúdium na Hudobnej a umeleckej 

akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.  

 Marian Tóth, DiS.art. úspešne ukončil štúdium a získal vyššie odborné vzdelanie na 

Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. 

 Mgr. Anikó Szabó úspešne obhájila atestačnú prácu a úspešne vykonala prvú 

atestačnú skúšku pre učiteľov základnej umeleckej školy – Metodicko-pedagogické 

centrum Bratislava.  

 Bálint Takács pokračuje bakalárske štúdium na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána 

Albrechta v Banskej Štiavnici.  

 Veronika Pintérová pokračuje bakalárske štúdium na Vysokej škole výtvarných umení 

v Bratislave. 

 Dávid Balázs pokračuje štúdium na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša 

v Topoľčanoch. 

 Mgr. Aranka Bereková pokračuje štúdium na Súkromnom konzervatóriu Dezidera 

Kardoša v Topoľčanoch. 

 Mgr. Štefan Alt absolvoval aktualizačné vzdelávanie „Výchova a učenie pomocou 

metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov“ – 

Inštitút celoţivotného vzdelávania Komárno.  
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 Mgr. Štefan Alt absolvoval inovačné vzdelávanie „Záţitková pedagogika vo 

výchovno-vzdelávacom procese s vyuţitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych 

prvkov“ – Inštitút celoţivotného vzdelávania Komárno.  

 Mgr. Štefan Alt absolvoval inovačné vzdelávanie „Správne drţanie tela – uplatnenie 

Pilatesovej metódy v školskej praxi“ – Inštitút celoţivotného vzdelávania Komárno.  

 

7) Aktivity a prezentácia SZUŠ Kataríny Pappovej na verejnosti 

Prezentácia školy – koncerty, výstavy a udalosti v školskom roku 2018/2019 

September 

 Oberačková slávnosť v Muţle dňa 1. septembra. Školu reprezentovali ţiaci tanečného 

odboru pod vedením Petra Molnára, DiS.art. a ţiačka pána učiteľa Jozefa Kurinu, 

DiS.art., Emília Kürti. Jozef Kurina vystúpil aj sólovou hrou na flaute. 

 Slávnostné zahájenie školského roka dňa 3. septembra 2018 v Štúrove – vystúpili 

ţiaci a pedagógovia školy: flautová sekcia, ţiaci tanečného odboru, detský folklórny 

súbor a hudobná skupina DaLaReMa. Pedagógovia výtvarného odboru vystavili práce 

ţiakov z letného tábora Vászoly. 

 Rodičovské zdruţenie 27. septembra v koncertnej sále školy na elokovanom 

pracovisku v Štúrove. 

 

Október  

 Dňa 1. októbra – školský koncert v koncertnej sále v Štúrove. Program vytvorila a 

konferovala Mgr. Aranka Bereková, vedúca HO. 

 Kultúrna brigáda dňa 1. októbra v Bátorových Kosiach. Školu reprezentoval hudobná 

skupina DaLaReMa pod vedením Mgr.art. Zoltána Góru, DiS.art.  

 Jubilejný galakoncert pri príležitosti 35. výročia založenia komorného 

speváckeho zboru Stilla Pectus. Hostia galavečera: operný spevák Roman Krško, 

miešaný spevácky zbor Franz Schubert, spevák kodaňského kráľovského zboru Martin 

Willumsen, tanečníčky Nora Srubeková a Karolína Kovácsová z konzervatória Evy 

Jaczovej. Spoluúčinkovali pedagógovia a ţiaci školy: detský spevácky zbor a detský 

sláčikový súbor. Dekoráciu javiska vyhotovili a inštalovali pedagógovia výtvarného 

odboru: Mgr.art. Renáta Pintérová, Bc. Barbara Gocníková a Veronika Pintérová. 
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 Dňa 28. októbra sa uskutočnil školský koncert v koncertnej sále v Štúrove. 

 

November  

 Dňa 28. novembra sa uskutočnil 3. školský koncert v koncertnej sále školy. Na 

vystúpení sa zúčastnilo 15 ţiakov. Koncert organizovala a konferovala vedúca HO, 

Mgr. Aranka Bereková. 

 

December 

 Triedna prehrávka Krisztiny Molnár dňa 6. decembra v koncertnej sále školy 

v Štúrove. Korepetoval Dávid Balázs. 

 Triedna prehrávka ţiakov učiteľa Jozefa Kurinu, DiS.art dňa 7. decembra v koncertnej 

sále školy v Štúrove. Ţiakov korepetoval p. uč. Jozef Kurina, DiS.art. 

 Triedny koncert ţiakov Gabriely Vidovej, DiS.art. sa uskutočnil dňa 7. decembra. 

 Dňa 7. decembra vianočný koncert v ZŠ J. Endrődyho v Muţle, kde spoluúčinkoval 

detský spevácky zbor pod vedením Mgr. Aranky Berekovej. Na akordeóne 

sprevádzala zástupkyňa školy, Mgr. Anikó Szabó.  

 Benefičný koncert komorného speváckeho zboru Stilla Pectus dňa 9. decembra v 

kostole Kamenici nad Hronom. Zbor na keyborde sprevádzal Jozef Kurina, ktorý sa 

predviedol aj so svojou flautovou hrou. Sólo spievali Mgr. Aranka Bereková a Adriana 

Rychelová. Zbor dirigovala Mgr. Katarína Pappová, DiS.art. 

 Dňa 10. decembra sa uskutočnila triedna prehrávka triedy Mgr.art. Zoltána Góru, 

DiS.art. a Bálinta Takácsa v koncertnej sále školy v Štúrove. 

 Vianočný koncert a výstava dňa 14. decembra o 17:00 v MsKS v Štúrove. Vystúpil 

detský spevácky zbor s hudobným sprievodom učiteľov: Štefan Alt, Kristóf Cseri – 

husle, Dávid Balázs – klavír, Mgr. Anikó Szabó – akordeón. Detský zbor vystúpil aj 

spoločnou produkciou s bubeníkmi – pod vedením pedagóga Bálinta Takácsa. Zbor 

dirigovala Mgr. Aranka Bereková. Na koncerte spoluúčinkovala aj flautová sekcia  

s doprovodom na digitálnom klavíri a  na keyboarde p. uč. Dávida Balázsa. Flautistov 

pripravil Jozef Kurina, DiS.art. Na koncerte sa zúčastnila aj hudobná skupina 

DaLaReMa pod vedením Mgr.art. Zoltána Góru. Detský sláčikový orchester 

dirigovala a pripravila Krisztína Molnár. Ţiačky Gabriely Vidovej, DiS.art predviedli 

sólové klavírne predstavenia. Učitelia Marian Tóth a Carlington Codner so svojimi 

ţiakmi pripravili spoločnú gitarovú produkciu.  Detský folklórny súbor pod vedením 

p. uč. Mgr. Štefana Alta zahral tradičné vianočné koledy. Predstavili sa ţiaci tanečného 
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odboru pod vedením p. uč. Petra Molnára, DiS.art. Komorný spevácky zbor Stilla 

Pectus vystúpil pod vedením riaditeľky školy Mgr. Kataríny Pappovej, DiS.art. 

Koncert sa ukončil finálovým číslom, ktoré pripravil a prepísal pre rôzne nástrojové 

obsadenia pedagóg Jozef Kurina, DiS.art. Po koncerte prítomní si ptozreli výstavu 

prác ţiakov výtvarného odboru. Dekoráciu javiska vyhotovili a inštalovali 

pedagógovia výtvarného odboru: Mgr.art. Renáta Pintérová, Bc. Barbara Gocníková 

a Veronika Pintérová. 

 Dňa 15. decembra ţiačka Fanni Kurc z triedy p. uč. Jozefa Kurinu, DiS.art vystúpila 

hrou na priečnej flaute na vianočných trhoch v Náne. 

 Vystúpenie speváckeho zboru Stilla Pectus na predvianočnej bohosluţbe v modlitebni 

reformovanej cirkvi  dňa 16. decembra v Štúrove. 

 Dňa 16. decembra sa uskutočnilo adventný koncert speváckeho zboru Stilla 

Pectus v Duna Palota v Budapešti. Sólo spievali Mgr. Aranka Bereková a Adriana 

Rychelová. Zbor na klavíri sprevádzala Brigitta Rózsár a na keyboarde Jozef Kurina, 

DiS.art. Dirigovala Mgr. Katarína Pappová, DiS.art. Program konferovala Mgr. Anikó 

Szabó. Pedagóg Jozef Kurina vystupoval aj hrou na priečnej flaute. Organizátorom 

podujatia bol kultúrne centrum „Magyarság Háza“. 

 Triedna prehrávka ţiakov Mgr. Aranky Berekovej a Mgr. Štefana Alta dňa  

17. decembra v koncertnej sále školy v Štúrove. 

 Triedna prehrávka ţiakov Mgr. Anikó Szabó a Dávida Balázsa dňa 18. decembra v 

koncertnej sále školy v Štúrove. 

 Triedna prehrávka ţiakov Mgr. Kataríny Pappovej, DiS.art. a Mgr. art. Alexandra 

Rikoňa dňa 19. decembra v koncertnej sále školy v Štúrove. 

 Vianočný koncert v ZŠ S. Petőfiho v Kameníne dňa 22. decembra, na ktorej 

vystupovali aj ţiaci z triedy Mgr. Aranky Berekovej a Krisztiny Molnára. 

 

Január 

 Triedna prehrávka ţiakov Bc. Carlingtona Codnera a Mariana Tótha, DiS.art. dňa 18. 

januára 2019 v koncertnej sále školy v Štúrove. 

 Triedna prehrávka ţiakov  Kristófa Cseriho dňa 25. januára v koncertnej sále školy v 

Štúrove. 

 I. fašiangový ples SZUŠ K. Pappovej dňa 26. januára 2019 v MsKS v Štúrove. O 

tanečnú ţivú hudbu sa postarali pedagógovia školy Mgr.art. Alexander Rikoň so 

svojou skupinou a Jozef Kurina, DiS.art. Dekoráciu vyhotovili a inštalovali 
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pedagógovia výtvarného odboru: Mgr.art. Renáta Pintérová, Bc. Barbara Gocníková 

a Veronika Pintérová. Zábavný a bohatý kultúrny program zabezpečovali pedagógovia 

a ţiaci školy. 

 

Február 

 Školský koncert dňa 18. februára v koncertnej sále školy v Štúrove. 

Marec 

 Spomienková slávnosť k boju za slobodu v kultúrnom dome v Muţle, dňa 15. marca 

2019. Na slávnosti vystúpili: spevácky zbor Stilla Pectus pod vedením Mgr. Kataríny 

Pappovej, DiS.art. a detský spevácky zbor školy pod vedením Mgr. Aranky 

Berekovej, ďalej vystupovali ţiaci: Orsolya Vágvölgyi a Gergő Oszlík. 

 Priateľský koncert základných umeleckých škôl dňa 18. marca v Maďarsku, v meste 

Nyergesújfalu. Školu reprezentovali pedagógovia: Jozef Kurina, DiS.art., Mgr.art. 

Zoltán Góra, DiS.art., Bc. Carlington Codner, Bálint Takács a Dávid Balázs.  

 Školský koncert pri príleţitosti narodenia skladateľa Johanna Sebastiana Bacha sa 

uskutočnil dňa 21. marca v koncertnej sále školy v Štúrove. 

 Spomienková slávnosť Grófa Jánosa Esterházyho  dňa 23. marca v kultúrnom dome v 

Štúrove. Školu reprezentoval detský spevácky zbor pod vedením Mgr. Aranky 

Berekovej a vystúpil aj spevácky zbor Stilla Pectus pod vedením Mgr. Kataríny 

Pappovej, DiS.art.  

 Koncert a výstava pedagógov SZUŠ Kataríny Pappovej dňa 30. marca v MsKS 

v Štúrove. Na koncerte sa predstavili učitelia školy, spevácky zbor Stilla Pectus, 

hudobné telesá školy a taktieţ ţiaci tanečného a literárno-dramatického odboru. Na 

javisku zagratuloval starosta obce Muţla Ing. Iván Farkas riaditeľke Mgr. Kataríny 

Pappovej, DiS.art. za nádherný umelecký záţitok a za vynikajúcu výchovno-

vzdelávaciu činnosť, ktorú škola poskytuje v kaţdom školskom roku. Vo finálovej 

piesni vystúpili všetci pedagógovia a ţiaci školy. Po koncerte prítomní si pozreli 

výstavu prác pedagógov výtvarného odboru. Rodičovské zdruţenie prispelo k 

zabezpečeniu občerstvenia pre vystupujúcich. Dekoráciu javiska vyhotovili 

a inštalovali pedagógovia výtvarného odboru. 
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Apríl 

 Kultúrna brigáda dňa 12. apríla v Kamenici nad Hronom na Pamätnej dni Istvána 

Gyurcsóa. Vystúpenie detského speváckeho zboru pod vedením Mgr. Aranky 

Berekovej. Klavírny sprievod zabezpečoval pedagóg Jozef Kurina, DiS.art. 

 Veľkonočný školský koncert dňa 15. apríla v koncertnej sále v Štúrove. Predstavili sa 

aj ţiačky literárno-dramatického odboru pod vedením pani učiteľky PaedDr. Kristíny 

Pócsovej. 

 Dňa 17. apríla vernisáţ Dezsőa Brigana v Mestskej galérii v Štúrove. Účinkovali: 

Mgr.art. Alexander Rikoň – husle, Krisztina Molnár – husle, Dávid Balázs – klavír. 

 Pamätný deň farára Mons. Ladislava Buriana pri príleţitosti 5. výročia jeho úmrtia dňa 

24. apríla v starom cintoríne v Štúrove. Spevácky zbor Stilla Pectus si spevom uctil 

pamiatku zosnulého farára. 

 Dňa 26. apríla študijný výlet do divadla Erkel v Budapešti na predstavenie Háry János 

od Zoltána Kodálya v prevedení umelcov Maďarskej národnej opery. 

 Dňa 27. apríla sa uskutočnilo vystúpenie speváckeho zboru Stilla Pectus na 

slávnostnom zasvätení rytierov rádu Sv. Juraja v kráľovskom paláci vo Vyšehrade. 

 

Máj 

 Majáles na pešej zóne v Štúrove dňa 1. mája. Vystupovali  ţiaci tanečného odboru pod 

vedením Petra Molnára, DiS.art. 

 Školský koncert dňa 3. mája v koncertnej sále školy v Štúrove. 

 Školský koncert dňa 13. mája v koncertnej sále školy v Štúrove. 

 Triedna prehrávka Mgr.art. Zoltána Góru, DiS.art. a Bálinta Takácsa dňa 23. mája 

v koncertnej sále školy v Štúrove. 

 Triedna prehrávka ţiakov z triedy Mgr. Anikó Szabó dňa 27. mája – klavír 

/G.Vidová/Výchovný koncert pre ZŠ Štúrovo dňa  28. mája v kultúrnom dome 

v Štúrove. V programe sa podieľali tanečný odbor pod dohľadom vedúceho TO – 

Peter Molnár, DiS.art., ďalej vystúpil detský spevácky zbor školy pod vedením Mgr. 

Aranky Berekovej a ţiaci: Ferenc Sándor z triedy Mgr. Kataríny Pappovej, DiS.art., 

Morvai Mátyás András z triedy Mgr.art. Zoltána Góru, DiS.art, Ladislav Bebiak 

z triedy Jozefa Kurinu, DiS.art a jeho flautová sekcia, Karin Batochová z triedy 

Krisztiny Molnár. 

 Vernisáţ prác ţiakov výtvarného odboru v Gbelciach dňa 29. mája v ZŠ Gbelce. 

Spoluúčinkovali ţiačky hudobného odboru na elokovanom pracovisku v Gbelciach, 
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menovite Laura Bolya /klavír/ z triedy Mgr.art. Zoltána Góru, DiS.art a Melissa 

Gáboríková /gitara/ z triedy Mariana Tótha. 

 Triedna prehrávka ţiakov z triedy Krisztiny Molnár a Dávida Balázsa dňa 29. mája 

v koncertnej sále školy v Štúrove. 

 Dňa 30. mája sa uskutočnil absolventský koncert a výstava.   

Umelecké štúdim prvého stupňa základného štúdia absolvovalo 12 žiakov: Silvia 

Szuri – klavír /Z. Góra/, Adam Zács – flauta  /Z.Góra/, Dorottya Molnár – výtvarný 

odbor /R. Pintérová/, Mátyás András Morvai – klavír /Z.Góra/, Ottó Válent – gitara 

/C.Codner/, Lilla Forró – výtvarný odbor /R. Pintérová/, Dóra Grosch – klavír 

/G.Vidová/, Paulína Zmečeková – klavír /G.Vidová/, Dorina Karmen Nagyová – 

výtvarný odbor /R. Pintérová/, Andrea Mitaš – priečna flauta /J. Kurina/, Gábor Mitták 

– výtvarný odbor /B. Gocníková/, Vanesa Mojzešová – klavír /G.Vidová/. 

 

Jún 

 Dňa 1. júna spevácky zbor Stilla Pectus sa zúčastnil na medzinárodnom festivale 

speváckych zborov v meste Pilisvörösvár (HU). 

 Dňa 4. júna sa uskutočnil výchovný koncert a výstava pre ZŠ J. Endrődyho 

v kultúrnom dome v Muţle. Vystúpili ţiaci literárno-dramatického odboru pod 

vedením PaedDr. Kristíny Pócsovej, ţiaci tanečného odboru  pod vedením Petra 

Molnára, DiS.art a detský spevácky zbor pod vedením Mgr. Aranky Berekovej. 

Výstavu prác ţiakov v Muţle inštalovala Veronika Pintérová. 

 Triedna prehrávka ţiakov Mgr. Kataríny Pappovej, DiS.art a Mgr.art. Alexandra 

Rikoňa dňa 4. júna v koncertnej sále v Štúrove. Ţiakov korepetoval klavírny umelec 

Pavol Farkas. 

 Tanečná akadémia žiakov TO a divadelné predstavenie žiakov LDO dňa 6. júna 

v kultúrnom dome v Muţle. Hudobný sprievod: Jozef Kurina, DiS.art. Ozvučenie: 

Mgr.art. Zoltán Góra, DiS.art. Scéna: Barbara Gocníková a Mgr.art. Renáta Pintérová. 

 Triedna prehrávka ţiakov Gabriely Vidovej, DiS.art. dňa 7. júna v koncertnej sále 

školy v Štúrove. 

 Dňa 7. júna sa riaditeľka školy Katarína Pappová zúčastnila na nahrávke televíznej 

relácie RTVS Tvárou v tvár, v ktorej sa rozprávala o svojej ţivotnej dráhe 

a o zaloţení svojej školy.  

 Triedna prehrávka ţiakov učiteľa Jozefa Kurinu, DiS.art dňa 10. júna v koncertnej sále 

školy v Štúrove. Ţiakov korepetoval p. uč. Jozef Kurina DiS.art. 
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 Triedna prehrávka ţiakov Mgr. Aranky Berekovej a Mgr. Štefana Alta dňa 12. júna 

v koncertnej sále školy v Štúrove. 

 Triedna prehrávka ţiakov Mariana Tótha a Carlingtona Codnera dňa 14. júna 

v koncertnej sále školy v Štúrove. 

 Dňa 15. júna sa ţiačky Zoé Baláţová a Alexandra Kukola zúčastnili performance 

Aquaphone organizované Kultúrnym zdruţením Štúrovo a okolie. Ţiačky pripravila 

Mgr. Aranka Bereková. 

 Dotyky levandule dňa 16. júna na pešej zóne v Štúrove. Školu reprezentovali 

pedagógovia Jozef Kurina, DiS.art. a Mgr.art. Zoltán Góra, DiS.art. a hudobná skupina 

školy DaLaReMa.  

 Koncert a výstava dňa 17. júna v MŠ a ZŠ Veľké Ludince.  Na koncerte vystúpili ţiaci 

z triedy učiteľov J. Kurinu, A. Berekovej, B. Takácsa, K. Cseriho, M. Tótha, D. 

Balázsa a Š. Alta. Predstavil sa detský folklórny súbor a detský spevácky zbor školy. 

Výstavu ţiakov výtvarného odboru inštalovala Mgr.art. Renáta Pintérová. 

 Slávnostné ukončenie školského roka dňa 27. júna na pešej zóne v Štúrove. 

Konferovala riaditeľka školy Mgr. Katarína Pappová, DiS.art. Vystúpili:  

Hudobný odbor: detský sláčikový súbor /K. Molnár/, detský spevácky zbor /Mgr. A. 

Bereková/, detský folklórny súbor /Mgr. Š. Alt/, flautová sekcia /J. Kurina, DiS.art./, 

hudobná skupina DaLaReMa /Mgr.art. Z. Góra/, Zoé Baláţová – spev /Mgr.A. 

Bereková/, Laura Bolya – klavír /Mgr.art. Z Góra/, Ladislav Bebiak – keyboard /J. 

Kurina, DiS.art./, Celine Tóthová – keyboard /J. Kurina, DiS.art./, Dominik Tóth – 

keyboard /J. Kurina, DiS.art./. Predstavila sa aj Orsolya Janszó, študentka 

Konzervatória v Bratislave na odbore operný spev. 

Tanečný odbor: všetci ţiaci v rôznych choreografiách pod vedením Petra Molnára, 

DiS.art. 

Literárno-dramatický odbor: ţiaci predviedli divadelnú hru „Minden egér szereti 

a sajtot“ pod dohľadom PaedDr. Kristíny Pócsovej. Hudobný doprovod Jozef Kurina, 

DiS.art. Scénu inštalovali pedagógovia výtvarného odboru. 

Výtvarný odbor – výstavu vybraných prác ţiakov inštalovali pedagógovia Mgr.art. 

Renáta Pintérová a Barbara Gocníková. 

 

Júl 

 Tvorivý letný tábor v dedinke Vászoly pri Balatóne sa uskutočnil v termíne 8-15. júla. 
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 Obecná slávnosť v Kamennom Moste  dňa 19. augusta. Našu školu reprezentovali 

ţiaci TO pod vedením Petra Molnára, DiS.art., hudobná skupina Dalarema, pod 

vedením Bc. Zoltána Góru a hudobná skupina dychových hudobných nástrojov pod 

vedením Jozefa Kurinu, DiS.art. 

 

8) Súťaže, prehliadky a projekty 

Hudobný odbor 

- Celoštátny súťaž maďarských detských speváckych zborov Znejúca pieseň  dňa 9. mája 

2019 v Nových Zámkoch. Pod vedením Mgr. Aranky Berekovej získal detský 

spevácky zbor školy bronzové pásmo. Na hudobnom sprievode sa podieľali učitelia: 

Krisztina Molnár – husle, Jozef Kurina, DiS.art. – klavír, Bálint Takács – bicie. 

- Levický hudobný festival dňa 15. mája 2019. Zúčastnili sa: 

Ferenc Sándor  – husle (z tr. Mgr. Kataríny Pappovej, DiS.art.) – zlaté pásmo 

Simona Surgošová – husle (z tr. Mgr. Kataríny Pappovej, DiS.art.) – strieborné pásmo 

Ema Mészárosová – klavír (z tr. Gabriely Vidovej, DiS.art.) – strieborné pásmo 

Organizátor: ZUŠ Levice. 

- Celoštátny súťaž Pop Rock a Jazz Košice dňa 5. júna 2019 – zúčastnila sa hudobná 

skupina DaLaReMa a získala 3. miesto (Rebeka Gúdorová, Mátyás András Morvai, 

Laura Vlahy, Dávid Geleta, Ottó Válent, Gábor Németh) pod dohľadom pedagógov 

Mgr.art. Zoltána Góru, Dis.Art a Bálinta Takácsa. 

- Súťaž interpretov maďarských ľudových piesní Bíborpiros Szép Rózsa dňa 8. júna 

2019 – zúčastnili sa ţiačky Mgr. Aranky Berekovej: Tóth Tilda a Koncz Kíra. 

 

Výtvarný odbor 

Ţiaci výtvarného odboru sa zúčastnili na nasledovných súťaţiach: 

- Vesmír očami detí – XXXIV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaţe – organizátor: 

Hvezdáreň v Hurbanove. 

- Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici 2019 – VIII. ročník výtvarnej súťaţe – 

organizátor: ZUŠ Myjava 

- Cesta čiary – bienále celoslovenskej výtvarnej súťaţe s medzinárodnou účasťou – 

ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici 
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Literárno-dramatický odbor 

Recitačná súťaž Istvána Gyurcsóa dňa 12. apríla 2019 v Kamenici nad Hronom – zúčastnila 

sa ţiačka Jázmin Farkaš. 

 

9) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a jej plnenie zo strany 

zamestnávateľa, bolo zabezpečené podľa ZP a príslušných zákonov, vyhlášok 

a nariadení týkajúcich sa BOZP. Školenie sa uskutočnilo pre všetkých zamestnancov 

školy dňa 31. augusta 2018.  

 

10) Ciele a úlohy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 

na príslušný školský rok a vyhodnotenie ich plnenia 

Ciele a úlohy vyplývajú z bodov SWOT analýzy.  Kaţdá jednotlivá úloha je rozpracovaním 

slabých stránok školy, príleţitostí alebo ohrození vyššie uvedenej analýzy. 

 

 Zabezpečiť finančné zdroje a efektivitu ich vynaloženia na nákup nových hudobných 

nástrojov a opravu už existujúcich, doplnenie materiálno-technického vybavenia školy 

v spolupráci s rodičovským združením pri SZUŠ Kataríny Pappovej, nadáciami, 

individuálnymi sponzormi a z rozpočtu školy. 

termín kontroly: priebeţne 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: riaditeľka školy 

vyhodnotenie za školský rok 2018/2019: splnené, škola nakúpila syntetizátor Yamaha PSR 

S775, husle 1/4 Valencia, činely, kombo zosilňovač, sustain pedal, stojan na mikrofón, 

mikrofón Shure, korková tabuľa, kábel proel jack, pevný disk, stojan na gitaru a goliere pre 

detský spevácky zbor. Pokračovať v danej úlohe aj v nasledujúcich obdobiach. 

 Zariadiť nové miestnosti na elokovanom pracovisku v Štúrove pre vyučovanie. 

termín kontroly: školský rok 2017/2018  

termín splnenia: 2018/2019 

zodpovední: vedenie školy 

vyhodnotenie za školský rok 2018/2019: splnené, podarilo sa zariadiť dva miestnosti na 

prvom poschodí na elokovanom pracovisku v Štúrove. 
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 Organizovať I. fašiangový ples 

termín kontroly: školský rok 2017/2018  

termín splnenia: 2018/2019 

zodpovední: vedenie školy 

vyhodnotenie za školský rok 2018/2019: splnené, podarilo sa organizovať I. fašiangový ples 

26. januára 2019 v MsKS v Štúrove. 

 

 Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie stredné vzdelávanie.  

termín kontroly: školský rok 2018/2019  

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: triedni učitelia 

vyhodnotenie za školský rok 2018/2019: splnené, ţiačka Rebeka Gúdorová bola prijatá na 

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany na odbor herectvo. 

 

 Zvyšovanie počtu žiakov tanečného a výtvarného odboru. 

termín kontroly: školský rok 2017/2018  

termín splnenia: školský rok 2018/2019  

zodpovední: vedenie školy 

vyhodnotenie za školský rok 2018/2019: splnené, na elokovanom pracovisku vo Svodíne 

a v Gbelciach sa podarilo osloviť deti materskej školy a ţiakov 1.ročníka ZŠ. Prihlásili sa 

noví ţiaci do výtvarného a taktieţ do tanečného odboru.  

 

 Pripravovať absolventov pre život na trh práce s dobrými vlastnosťami a kvalitnými 

hodnotami ako napr. tolerantnosť, dobré medziľudské vzťahy, kultúrnosť a dobrá 

morálka. 

termín kontroly: priebeţne 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: všetci ped. zamestnanci 

vyhodnotenie za školský rok 2018/2019: úloha splnená 

 

 Rozšíriť komorný spevácky zbor Stilla Pectus zložený z  pedagógov školy a rodičov 

žiakov školy. 

termín kontroly: 2017/2018 
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termín splnenia: 2018/2019 

zodpovední: všetci ped. zamestnanci 

vyhodnotenie za školský rok 2018/2019: úloha splnená, prihlásili sa nové záujemcovia. 

 

 Hľadanie možností pre kontinuálne vzdelávanie zamestnancov. 

termín kontroly: 2017/2018 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: zástupkyňa riaditeľky školy 

vyhodnotenie za školský rok 2018/2019: splnené, pedagóg školy Mgr. Štefan Alt sa 

zúčastnil troch programov kontinuálneho vzdelávania. Mgr. Anikó Szabó úspešne obhájila 

atestačnú prácu a úspešne vykonala prvú atestačnú skúšku pre učiteľov základnej umeleckej 

školy. 

 

 Účasť na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných súťažiach a prehliadkach. 

termín kontroly: 2017/2018 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: vedúci študijných odborov 

vyhodnotenie za školský rok 2018/2019: splnené, hudobný odbor sa zapojil do štyroch 

súťaţí, výtvarný odbor do troch súťaţí a literárno-dramatický odbor sa zúčastnil jednej 

súťaţe.  

 

 Spolupracovať s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami v meste a regióne 

termín kontroly: 2018/2019 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: vedenie školy 

vyhodnotenie za školský rok 2018/2019: splnené, škole sa podarilo zapojiť do podujatí 

organizované obcou Muţla, Mestským kultúrnym strediskom v Štúrove, spolupracuje sa 

s Kultúrnym zdruţením Štúrovo a okolie, so Spoločnosťou slovensko-maďarského priateľstva 

v Štúrove a s mnohými ďalšími inštitúciami a umelcami. 
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11) Priestorové a materiálno-technické podmienky SZUŠ 

Priebeţne podľa finančných moţností sa skvalitňuje pracovné prostredie učiteľov 

a  učebne sa vybavujú pre rozvoj kvality vzdelávania novými učebnými pomôckami.  

V tomto školskom roku sa škole podarilo zakúpiť : 

o kancelárske vybavenie (školské stoly Island, interiérové dvere, kancelárske 

kreslo, skriňa plná, skriňa regálová, písací stôl, policová zostava, polkruhový 

stôl, pracovný stôl s policou, polica na hudobné nástroje, polica na doklady – 

poštu, pracovná doska so skrinkou) 

o hudobné nástroje (syntetizátor Yamaha PSR S775, husle 1/4 Valencia, činely ) 

o učebné pomôcky pre hudobný odbor (kombo zosilňovač, sustain pedal, stojan 

na mikrofón, mikrofón Shure, korková tabuľa, kábel proel jack, pevný disk, 

stojan na gitaru) 

o goliere pre detský spevácky zbor 

 

Vyučovanie sa realizovalo v: 

- ZŠ J. Endrődyho s VJM, Muţla /sídlo školy/ 

- ZŠ S. Petőfiho s VJM, Kamenín 

- ZŠ L. Csongrádyho s VJM, Svodín 

- ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce 

- Štúrovo – Hlavná 2/A, konkrétne v 9 miestnostiach 

 prízemie: koncertná sála, výtvarná a tanečná sála, učebňa pri koncertnej sále, 

učebňa pri výtvarnej a tanečnej sále 

 poschodie: riaditeľňa, učebňa hudobnej náuky a učebňa zástupkyne riaditeľky, 

učebňa tanečnej hudby, učebňa dţezovej hudby 

 

 

12) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti 

 

1. dotácia finančných prostriedkov poskytnutá OÚ v Muţle v objeme 

Rozpočet na rok 2018 je 251 126 €, kapitálové výdavky 0 €. 

Rozpočet na rok 2019 je 289 896 €, kapitálové výdavky 0 €. 
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Výdavky školy v šk. roku 2018/2019 v € - čerpané z dotácie 

501 všeobecný materiál 14,40 

502 elektr. energia, plyn, voda 2 655,17 

512 cestovné 3 130,09 

518 všeobecné sluţby, Telekom, sl./bank.popl./nájom 24 343,50 

521 mzdové náklady 178 370,99 

524 zákonné sociálne a zdravotné poistenie 62 296,55 

527 zákonné sociálne náklady/v tom tvorba soc. fondu + príspevok 

na stravovanie 
3 840,16 

540 ostatné finančné náklady 0 

SPOLU za školský rok 2018/2019 274 650,86 € 

 

 

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť 

Príjmy v školskom roku 2018/2019 v € 

602  príspevky I. polrok 8 850 

602 príspevky II. polrok 8 758 

SPOLU za školský rok 2018/2019 17 608 

 

Výdavky školy v šk. roku 2018/2019 v €  

501 spotreba materiálu/hud.nást./interiér.vybav./všeob.materiál 9 694,40 

513 reprezentačné 631,46 

518 všeobecné sluţby 6 679,66 

549 ostatné náklady 150,00 

SPOLU za školský rok 2018/2019 17 155,52 

 

Zostatok k 31.08.2019 je 452,48 €. 
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13) Spolupráca školy 

 

a. Spolupráca s rodičmi a žiakmi 

Škola pravidelne informuje rodičov a zákonných zástupcov o prospechu a dosiahnutých 

výsledkoch ţiaka. Ţiak a zákonní zástupcovia spolupracujú s triednymi učiteľmi a školou. 

Orgánom zastupujúcim záujmy rodičov je Rodičovské zdruţenie pri SZUŠ K. Pappovej. 

b. Spolupráca inými školami a organizáciami 

- ZŠ J. Endrődyho s VJM, Muţla  

- ZŠ Štúrovo 

- ZŠ E. Adyho s VJM, Štúrovo 

- ZŠ S. Petőfiho s VJM, Kamenín 

- ZŠ L. Csongrádyho s VJM, Svodín 

- ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce 

- ZŠ a MŠ Veľké Ludince 

- MŠ Lipová, Štúrovo 

- MŠ Adyho, Štúrovo 

- MŠ Svodín 

- Mestská galéria, Štúrovo 

- Kino Danubius, Štúrovo 

- Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislava 

- Štátne konzervatórium, Bratislava 

- Konzervatórium Bartóka – Pikéthyho vo Váci 

- Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany 

- Hudobná škola Bence Szabolcsiho, Nyergesújfalu 

- Hudobná škola Zsolta Nándora, Ostrihom 

- ZUŠ Nové Zámky 

- ZUŠ Komárno 

- ZUŠ Šamorín 

- ZUŠ Šahy 

 

c. Spolupráca s obecnými a kultúrnymi inštitúciami, organizáciami, právnymi 

subjektmi či umelcami 

- Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska 
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- Obecný úrad Muţla 

- Mestské kultúrne stredisko Štúrovo 

- Spevácky zbor Stilla Pectus 

- Kultúrne zdruţenie Štúrovo a okolie 

- „Malom Művészeti Műhely“ – Esztergom, V. Rózsár Brigitta 

- Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove 

- Roman Krško – hosťujúci sólista SND a Maďarskej štátnej opery v Budapešti 

- Pannoniay FilmStudio Hungary – Budapešť 

- Magyarság Háza – Budapešť  

- RTVS Bratislava 

- Regionálna Televízia Ostrihom 

- Mestská Televízia Štúrovo 

- Gádortábor, Vászoly 

 

14)   SWOT analýza 

Silné stránky 

- elokované pracoviská ponúkajú ţiakom 

umelecké vzdelávanie bez cestovania 

- vysoká kvalita verejnej prezentácie 

hudobného odboru v rámci školských 

a mimoškolských podujatí 

- príjemná pracovná atmosféra 

- vhodná poloha budovy na elokovanom 

pracovisku v Štúrove, bezpečný a 

atraktívny dvor vyhovuje ţiakom 

všetkých vekových skupín 

- kvalita a profesionalita pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov 

- zviditeľnenie kvalitnej práce hudobného 

odboru 

- ústretovosť vedenia školy k riešeniu 

problémov voči ţiakom, rodičom 

a zamestnancom 

- pravidelná spolupráca so základnými 

školami na elokovaných pracoviskách 

- podpora rodičovského zdruţenia 

- organizovanie fašiangového plesu pre 

rodičov a širšiu verejnosť 

Slabé stránky 

- škola nedisponuje sluţobným autom, 

ktoré by uľahčil cestovanie pedagógov 

na elokované pracoviská 

- nedostatočné odhlučnenie tried 

a koncertnej sály školy 

- nedostatočná komunikácia medzi 

rodičmi a pedagógmi  

- stále pretrvajúci nedostatok 

kvalifikovaných pedagógov na 

vyučovanie niektorých nástrojov 
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 Príležitosti 

- zakúpenie programu iZUŠ 

- rozširovanie spolupráce s inými ZUŠ na 

Slovensku ale aj v zahraničí 

- spolupráca s materskými školami na 

elokovaných pracoviskách 

- zatraktívnenie výtvarného odboru 

prostredníctvom zakúpenia IKT 

- moţnosť získania nových sponzorov 

- zatraktívnenie webovej stránky školy 

- získavanie finančných prostriedkov z 

existujúcich fondov a grantov 

v spolupráci s rodičovským zdruţením 

- umoţniť štúdium na druhom stupni 

základného štúdia v kaţdom umeleckom 

odbore 

- naďalej priebeţne zabezpečovať 

materiálno-technické vybavenie školy 

Riziká 

- migrácia pedagogických zamestnancov  

- nadmerná administratívna zaťaţenosť 

školy a pedagogických zamestnancov 

 

15)   Ďalšie informácie o škole 

Základné umelecké školy poskytujú ţiakom základy umeleckej a estetickej výchovy. ZUŠ 

plnia dôleţitú úlohu - vychovávajú budúcich producentov rôznych záujmových umeleckých 

činností a poslucháčov vnímajúcich divadelnú, tanečnú, koncertnú, výtvarnú a inú tvorbu 

umeleckého ţivota národov. Súkromná ZUŠ Kataríny Pappovej pripravuje talentovaných 

ţiakov na stredné odborné umelecké školy, vysoké školy s umeleckým alebo pedagogickým 

zameraním. Je to však podmienené záujmom ţiakov a ich výberom povolania. Vychovávame 

však hlavne poslucháčov a pozorovateľov umení, učíme svojich ţiakov estetike, cibríme ich 

vnímanie a zmysluplne napĺňame voľný čas ţiakov. Nemoţno teda výsledky prijatia na ďalšie 

štúdium našich zrovnávať so základnými alebo strednými školami. 

Súkromná ZUŠ Kataríny Pappovej zabezpečuje psychohygienické podmienky 

vyučovania kontrolou dodrţiavania presného rozvrhu hodín vrátane prestávok. V školskom 

poriadku sa ţiakom ukladá povinnosť prichádzať na vyučovanie v dostatočnom časovom 

predstihu a pedagógom prichádzať na vyučovanie 15 minút vopred.  

 

 

 


