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Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej,  

943 52 Mužla,  č.491 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

a) Štátneho vzdelávacieho programu 2016/2017 

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. 
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1) Identifikačné údaje o škole 

A. Názov školy:  Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej  

Adresa školy: č. 491, 943 52 Mužla 

Telefónne číslo:  036 / 749 45 06 

Email:  szus.eufonia@gmail.com 

Web stránka: www.szuspapp.sk 

Zriaďovateľ: Mgr. Katarína Pappová 

B. Vedenie školy Mgr. Katarína Pappová – riaditeľka 

Mgr. Anikó Szabó – zástupkyňa riaditeľky 

 

C. Združenie rodičov pri SZUŠ Kataríny Pappovej   

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

zabezpečujú nielen hladký priebeh každodenného vyučovania, ale aj kvalitnejšie vzdelávani e 

v záujme širšieho pohľadu žiakov školy na umenie a kultúru. V školskom roku 2016/2017 

pracovalo združenie rodičov v nasledovnom zložení: 

Éva Forró    -  predseda 

Anita Koštrnová-Szombatová -  pokladníčka 

Zuzana Mittáková   - predseda revíznej komisie 

Mgr. Anikó Szabó   -  delegovaný zástupca ped. zamestnancov 

Združenie rodičov zasadalo v školskom roku 2016/2017 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. 

PR schvaľovala: 

- školský vzdelávací program na školský rok 2016/2017 vychádzajúc zo štátneho 

vzdelávacieho programu 

- záverečnú hodnotiacu správu školy za uplynulý školský rok 
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- klasifikáciu žiakov (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 2016/2017 

zasadala PR celkom 6 - krát. 

Zoznam pedagogických pracovníkov v školskom roku 2016/2017 

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

Mgr.art. Rikoň Alexander  - hra na husliach 

Krisztina Molnár   - hra na husliach 

Mgr. Štefan Alt   - hra na husliach 

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

Gabriela Vidová, DiS.art.  - hra na klavíri 

Bc. Jana Šugárová   - hra na klavíri, korepetícia 

Mgr. Szabó Anikó   - hudobná náuka, hra na akordeóne 

Szilvia Szilágyi   - spev, zborový spev 

Bálint Takács    - hra na bicích nástrojoch 

Carlington Codner   - hra na gitare 

Melinda Lilla Gál   - hra na violončele 

Mgr. Vidová Nikoleta  - výtvarné umenie 

Barbara Gocníková    - výtvarné umenie 

János Vámos    - výtvarné umenie 

Levente Péter    - literárno-dramatické umenie 

Molnár Peter, DiS.art.  - tanečný odbor 

 

E. Odbory 

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

Vedúca hudobného odboru je Krisztina Molnár. 

Vedúca výtvarného odboru je Mgr. Nikoleta Vidová. 
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Vedúci tanečného odboru je Peter Molnár, DiS.art. 

Vedúci literárno-dramatického odboru je Péter Levente. 

 

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 žiakov na verejné koncerty školy 

 vyhodnocovanie výsledkov a klasifikácie v danom oddelení 

 zapájanie sa do súťaží 

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

vedúceho PK 

V školskom roku 2016/2017 pracovali nasledovné predmetové komisie: 

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

 oddelenie hudobnej náuky a spevu – Mgr. Anikó Szabó 

 oddelenie strunových nástrojov – Molnár Krisztina 

 

 

2) Údaje o počte žiakov 

Celkový počet žiakov k 15. 09. 2016: 336    

z toho:  hudobný odbor:   190      

  výtvarný odbor:     99   

tanečný odbor:    38  

literárno – dramatický odbor:     9  

Celkový počet žiakov k 30. 06. 2017: 259  

z toho:  hudobný odbor:   149 

  výtvarný odbor:     79  

tanečný odbor:    23  

literárno – dramatický odbor:     8  
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Údaje o počte novoprijatých žiakov – stav k 15. 09. 2016 

HO   20  

VO  56 

TO  8  

LDO  1    

spolu:   115  

 

 

3) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

V školskom roku 2016/2017 boli výsledky klasifikácie na konci školského roka nasledovné: 

 

Prípravné štúdium:   23 

I. stupeň: 

prospelo:   235 

z toho s vyznamenaním: 233 

neprospelo:   1 

 

 Počet zameškaných hodín za II. polrok 

celkom:  870 h 

ospravedlnených: 869 h  

neospravedlnených: 1 h 

priemer na 1 žiaka:  3,50 h 

 

Prijímacie skúšky do SZUŠ Kataríny Pappovej na školský rok 2016/2017 sa konali 

v dňoch  13. – 17. júna 2016. Dodatočné prijímacie skúšky prebiehali v termíne 7. – 14. 

septembra 2016. 

 

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

školy 

Žiačka výtvarného odboru z triedy B. Gocníkovej, Jennifer Schürger bola prijatá na strednú 

odbornú školu výtvarného umenia v Bodajk (HU) na odbor propagačná grafika. 
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Žiak výtvarného odboru z triedy B. Gocníkovej, Dávid Geleta bol prijatý na Súkromnú 

strednú odbornú školu v Kolárove na odbor interiérový dizajn. 

 

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) Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov k 30.6.2017 

 

A. Pedagogickí zamestnanci –  17 

Študijný 

odbor 

Fyzický počet 

pedagogických 

zamestnancov 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov – 

pracovná 

zmluva 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov – 

dohoda 

o pracovnej 

činnosti 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

- živnosť 

HO 12 8 4 0 

VO 3 1 2 0 

TO 1 1 0 0 

LDO 1 0 0 1 

spolu 17 10 6 1 

 

B. Nepedagogickí zamestnanci – 2  

 

 Lívia Vargová – PAM  

 Magdaléna Bajtaiová – účtovníčka 

 

C. Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov 

Pedagogický zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa požadovaného vzdelania sa 

zaradí do týchto kariérových stupňov: 
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Kariérový stupeň: 

a) začínajúci pedagogický zamestnanec:  

Szilvia Szilágyi 

Barbara Gocníková 

Vámoš János 

 

b) samostatný pedagogický zamestnanec:   

Mgr. Szabó Anikó, Bc. Zoltán Góra, DiS.art., Molnár Krisztina, Mgr.art. Rikoň 

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

Carlington Codner, Melinda Lilla Gál, Levente Péter, Peter Molnár, DiS.art., Mgr. 

Nikoleta Vidová  

c) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou:  

Mgr. Katarína Pappová, DiS.art. 

Kariérová pozícia: 

Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagóga na výkon špecializovaných alebo 

riadiacich činností, ktoré vyžadujú 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 

Szilvia Szilágyi – triedny učiteľ, vedúca HO 

Mgr. Nikoleta Vidová - triedny učiteľ, vedúca VO 

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

Levente Péter – triedny učiteľ, vedúci LDO 

Bc. 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 

Bc. Jana Šugarová – triedny učiteľ  

Mgr. Štefan Alt – triedny učiteľ 
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Bálint Takács – triedny učiteľ 

Melinda Lilla Gál – triedny učiteľ 

Carlington Codner – triedny učiteľ 

Barbara Gocníková – triedny učiteľ 

Vámoš János – triedny učiteľ 

 

b) vedúci pedagogický zamestnanec:  

Mgr. Katarína Pappová, DiS.art. – riaditeľka 

Mgr. Szabó Anikó – zástupkyňa riaditeľky  

Peter Molnár, DiS.art.  – zástupca riaditeľky 

 

D. Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov – absolvované školenia, semináre, kurzy, 

tvorivé dielne  

14.02.2017 „Majstrovský kurz pre klavírnych pedagógov“ – lektorka: Hornyánszkyné Becht 

Erika, Oblastný výbor Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku a ZUŠ Komárno, 

účastník: Bc. Jana Šugarová 

02.05.2017 „Majstrovský kurz klasického spevu“ – lektorka: Mária Temesi, ZUŠ Komárno, 

účastníci: Mgr. Katarína Pappová, DiS.art., Mgr. Anikó Szabó, Szilvia Szilágyi 

 

7) Aktivity a prezentácia SZUŠ Kataríny Pappovej na verejnosti 

Prezentácia školy – koncerty, výstavy a udalosti v školskom roku 2016/2017 

September 

 Slávnostné zahájenie školského roka dňa 5. septembra 2016 v Štúrove – vystúpili žiaci 

školy: Tamara Hlaváčová – akordeón, Laura Vlahy – klavír. Pedagógovia VO 

vystavili práce žiakov  z letného tábora Vászoly. 

 Dňa 22. septembra – pedagógovia školy (Mgr Anikó Szabó, Szilvia Szilágyi a 

Krisztina Molnár) a žiačka Kiara Bogdányi sa zapojili do projektu „Strážca mosta 

Márie Valérie“ pod názvom Bridge of Air. 
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  Dňa 24. septembra – vystúpenie speváckeho zboru Stilla Pectus v rím.- kat. kostole v 

Kameníne (členmi spev. zboru sú pedagógovia Szilvia Szilágyi, Krisztina Molnár a 

Mgr. Anikó Szabó). 

 

Október  

 Dňa 11. októbra – vystúpenie speváckeho zboru Stilla Pectus z príležitosti 15. výročia 

mosta Márie Valérie v Štúrove. 

 Dňa 23. októbra pedagógovia školy a spevácky zbor Stilla Pectus vystupovali v Mužle 

pri príležitosti 60. výročia maďarskej revolúcie. 

 Dňa 27. októbra sa uskutočnil 1. školský koncert v konc. sále v Štúrove. Program 

vytvorila a konferovala Szilvia Szilágyi, vedúca HO. 

 

November  

 Rodičovské združenie 4. novembra v koncertnej sále školy na elokovanom pracovisku 

v Štúrove o 16:30. 

 Dňa 18. novembra sa uskutočnil koncert skupiny Kor-Zár v koncertnej sále školy 

v Štúrove o 18:00 v spolupráci s Kultúrnym združením Štúrovo a okolie. 

 Školský koncert dňa 23. novembra v koncertnej sále školy v Štúrove o 17:00. 

Účinkovalo 20 žiakov. 

 

December 

 Vystúpenie speváckeho zboru Stilla Pectus na predvianočnej bohoslužbe v modlitebne 

reformovanej cirkvi  dňa 11. decembra v Štúrove. 

 Vianočný koncert a výstava školy v MsKS v Štúrove o 17:00. Hosťou koncertu bola 

speváčka Linda Mellenová, ktorá spoluúčinkovala v skladbe Pie Jesu. Na koncerte 

vystúpil detský spevácky zbor školy, žiaci literárno-dramatického odboru, žiaci 

tanečného odboru, akordeónový súbor, gitarový súbor,  detský sláčikový súbor školy, 

spevácky zbor Stilla Pectus. Zazneli štvorručné klavírne skladby a bubenická show. Po 

koncerte sa otvorila výstava prác žiakov výtvarného odboru. Rodičovské združenie 

prispelo k zabezpečeniu občerstvenia pre vystupujúcich. Na koncerte sa zúčastnilo 400 

divákov. 

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

Rikoňa dňa 12. decembra v koncertnej sále školy. 

 Triedna prehrávka Gabriely Vidovej, DiS.art. dňa 13. decembra. 
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 Triedna prehrávka učitelov Bc. Zoltána Góru, DiS.art., Carlingtona Codnera a Bálinta 

Takácsa dňa 15. decembra v koncertnej sále školy. 

 Kultúrny zájazd a vystúpenie žiakov školy a speváckeho zboru Stilla Pectus sa 

uskutočnil v Prahe 16-18. decembra. Komorný akordeónový súbor a detský sláčikový 

súbor školy vystúpil na koncerte  v Betlémskej kaple dňa 17. decembra. Dňa 18. 

decembra Stilla Pectus vystúpil v sále Bohuslava Martinů – Lichtenštejnský palác, 

Praha v rámci vianočného koncertu Základnej umeleckej školy Taussigova 8, Praha. 

 Dňa 19. decembra triedna prehrávka učitelov Gál M. Lilla a Molnár Krisztina 

v koncertnej sále školy o 17:00 

 Dňa 19. decembra triedna prehrávka učitelov Szilvie Szilágyi a Bc. Jany Šugarovej 

v koncertnej sále školy o 17:00 

 

Január 

 Dňa 20. januára 2017 školský koncert pri príležitosti Pamätného dňa maďarskej 

kultúry v koncertnej sále školy o 17:00. Vystupovalo 9 žiakov. 

 

Február 

 Školský koncert pri príležitosti 50. výročia úmrtia Zoltána Kodálya dňa 16. februára 

v koncertnej sále školy. Vystupovalo 14 žiakov.  

 Kultúrna brigáda v Kamenici nad Hronom dňa 19. februára o 15:00. Pod vedením 

pedagóga Mgr. Anikó Szabó vystúpili žiaci školy: Kiara Bogdányi, Lilian Kálmánová 

a Samuel Vágai.  

Marec 

 Návšteva medzinárodnej výstavy grafiky na maďarskej Univerzite výtvarného umenia 

a návšteva Maďarskej národnej galérie dňa 4. marca v Budapešti. Žiaci výtvarného 

odboru sa zúčastnili pod vedením B. Gocníkovej.  

 Dňa 22. marca sa uskutočnil školský koncert pri príležitosti Svetového dňa poézie. 

Vystupovalo 16 žiakov. 

 

Apríl 

 Jubilejný koncert a výstava pri príležitosti 5. výročia školy dňa 1. apríla o 17:00 

v MsKS v Štúrove. Počas koncertu sa predstavili naplno rozkvitnuté i ešte len sa 

rozvíjajúce talenty, odchované školou, študenti družobných škôl a aj niekoľko 
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hosťujúcich umelcov, medzi nimi: operný spevák Roman Krško, hosťujúci sólista 

SND v Bratislave; Papp László - harfa, Viedenská štátna opera; Linda Mellenová - 

spev, Konzervatórium Bratislava. Hosťami koncertu boli i tanečníci z tanečného 

konzervatória Evy Jaczovej a gitaristka z hudobnej školy Antala Molnára z Budapešti. 

Zaznela bubenická show pod vedením p uč. B. Takácsa, Z. Góru, C. Codnera. Zoltán 

Góra a jeho žiak predniesli duo na harfe. V pokračovaní hrali Zoltán Góra a 

Carlington Codner jazzovú skladbu. Mgr. Katarína Pappová, DiS art., Mgr. art. Rikoň 

Alexander, Melinda Lilla Gál, Krisztina Molnár a Mgr. Anikó Szabó predniesli 

skladbu z filmu Tango. Detský spevácky zbor vystupoval s ľudovýni piesňami 

a skladbou Bodzavirág od skladateľa Árpáda Balázsa, ktorá zaznela v maďarskom 

filme, ktorý získal Oscara od americkej Akadémie filmových umení a vied 

v Hollywoode. Dirigovala p. uč. Szilvia Szilágyi. V slovenskej ľudovej pesničke Mgr. 

Anikó Szabó sprevádzala detský spevácky zbor na akordeóne a Mgr. Štefan Alt na 

viole. Sláčikový súbor vystupoval s 2 skladbami: časťou skladby z filmu Jurassic Park 

a spracovanú ľudovú pesničku Hej, tulipán. Účinkovali: Melinda Lilla Gál na 

violončele, Zoltán Góra na harfe. Prípravu detí pomáhali ich učitelia: Mgr. Katarína 

Pappová, DiS art., Mgr. art. Rikoň Alexander, Mgr. Štefan Alt, Melinda Lilla Gál. 

Spevácky zbor Stilla Pectus vystupoval skladbami Szokolay Sándor: Ima rontás ellen, 

Karai József: Estéli nótázás. Dirigentka: Mgr. Katarína Pappová, DiS.art., klavírny 

sprievod: Brigitta V. Rózsár. Na konci koncertu zaspieval učiteľský zbor gospel 

pieseň: Oh, happy day. Rodičovské združenie prispelo k zabezpečeniu občerstvenia 

pre vystupujúcich. Na koncerte sa zúčastnilo 350 divákov. 

 Dňa 7. apríla žiaci literárno-dramatického odboru Lea Deáková a Jázmin Janicsek sa 

zúčastnili recitačnej súťaže – Dni Istvána Gyurcsóa v Kamenici nad Hronom.   

 Dňa 22. apríla spevácky zbor vystúpil vo Vyšehrade na zasvätení rytierov rádu 

Svätého Juraja. Zúčastnili sa pedagógovia školy: Mgr. Katarína Pappová, DiS.art – 

dirigentka, Krisztina Molnár – spev, Mgr. Anikó Szabó – spev, Bc. Jana Šugarová – 

spev. 

 Preddiplomový koncert Szilvie Szilágyi a Eszter Radvan v koncertnej sále školy dňa 

23. apríla o 17:00. Na koncerte spoluúčinkoval Gábor József – klavír a spevácky zbor 

Stilla Pectus.  

 Pamätný deň Mons. Ladislava Buriana dňa 26. apríla v koncertnej sále školy 

v spolupráci s Kultúrnym združením Štúrovo a okolie. Na podujatí prednášala 



14 
 

historička Katalin Vadkerty. Obecenstvo si vypočul klavírny koncert sólistu Jana 

Vojteka. 

 Školský koncert pri príležitosti 120. výročia úmrtia Johannesa Brahmsa dňa 27. apríla 

v koncertnej sále školy. Vystupovalo 5 žiakov.  

 

Máj 

 Majáles na pešej zóne v Štúrove dňa 1. mája. Vystupoval detský spevácky zbor školy 

pod vedením Szilvie Szilágyi, hudobná skupina Dalarema pod vedením Zoltána Góru, 

DiS.art. a žiaci tanečného odboru pod vedením Petra Molnára, DiS.art. 

 Školský koncert dňa 10. mája v koncertnej sále školy. Vystupovalo 9 žiakov.  

 Dňa 27. mája sa uskutočnil 12. ročník celoslovenskej súťaže súborov moderného tanca 

„Senecká Dúha“ vo Viničných. Pod vedením p. uč. Petra Molnára sa žiaci tanečného 

odboru zúčastnili ako pozorovatelia. 

 Kodályove dni v Galante sa uskutočnili 27-28. mája. Na súťaži sa zúčastnil spevácky 

zbor Stilla Pectus pod vedením Mgr. Kataríny Pappovej, DiS.art. a získal strieborné 

pásmo. 

 Školský koncert dňa 31. mája v koncertnej sále školy. Vystupovalo 8 žiakov.  

 

Jún 

 Dňa 3. júna metodický deň Cifra Palota na elokovanom pracovisku školy v Štúrove. 

Hosťom podujatia bol kúzelník János Habók. Na celodennom programe vystúpil 

detský spevácky zbor pod vedením Szilvie Szilágyi, žiaci tanečného odboru a študenti 

hudobného odboru. Detský sláčikový súbor zahral dve skladby, zaznela bubenícka 

show pod vedením Bálinta Takácsa. V jazzovej formácií učiteľov hrali Bc. Zoltán 

Góra,DiS.art. a Carlington Codner. Denný program obohatili výtvarné a remeselnícke 

činnosti pod vedením Mgr. Nikolety Vidovej. Výstavu prác žiakov výtvarného odboru 

otvorila Mgr. Nikoleta Vidová. Metodický deň sa uskutočnil v spolupráci s 

rodičovským združením. 

 Predmaturitný koncert Konzervatória Bartóka-Pikéthyho vo Váci (HU) predniesli 

bývalí žiaci školy Sándor Lajos – spev, Kristóf Viola – klavír dňa 5. júna v koncertnej 

sále v Štúrove.  

 Triedna prehrávka žiakov Mgr. Anikó Szabó dňa 8. júna v koncertnej sále v Štúrove. 

 Triedna prehrávka žiakov Gabriely Vidovej dňa 9. júna v koncertnej sále v Štúrove. 
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 Triedna prehrávka žiakov Mgr. Štefana Alta, Bc. Jany Šugarovej, Mgr. Anikó Szabó 

a Carlingtona Codnera dňa 9. júna na elokovanom pracovisku vo Svodíne. 

 Triedna prehrávka žiakov Mgr.art. Alexandra Rikoňa dňa 13. júna v koncertnej sále 

v Štúrove. Na koncerte spoluúčinkovala klaviristka Brigitta V. Rózsár.  

 Triedna prehrávka žiakov Mgr. Kataríny Pappovej, DiS.art., Krisztiny Molnár a Lilly 

Melindy Gál dňa 13. júna v koncertnej sále v Štúrove. 

 Triedna prehrávka žiakov Szilvie Szilágyi a Bc. Jany Šugarovej dňa 22. júna 

v koncertnej sále v Štúrove. 

 Absolventský koncert Viktórie Budovej dňa 23. júna v koncertnej sále  v Štúrove.  

 Triedna prehrávka žiakov Bc. Zoltána Góru, DiS.art., Carlingtona Codnera a Bálinta 

Takácsa dňa 26. júna v koncertnej sále v Štúrove. 

 Kultúrny zájazd do Budapešti dňa 29. júna do divadla Erkel na muzikál Billy Elliot.  

 Dňa 30. júna detský spevácky zbor vystúpil na ZŠ S. Petőfiho v Kameníne na 

slávnostnej rozlúčke so školou. 

 Slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení na pešej zóne v 

Štúrove.  

 

Júl 

 Tvorivý letný tábor v dedinke Vászoly pri Balatóne sa uskutočnil v termíne 9-16. júla. 

 

8) Súťaže a prehliadky 

Hudobný odbor 

- Levický hudobný festival dňa 11. mája. Zúčastnila sa Zsófia Pereszlényi - husle (z 

triedy Krisztiny Molnár) a Bettina Brúderová - spev (z triedy Szilvie Szilágyi). Obidve 

žiačky získali striebrové pásmo v II. kategórii. Organizátor: ZUŠ Levice. 

- Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch pre ZUŠ dňa 25. mája. 

Zúčastnil sa Dávid Geleta z triedy Bálinta Takácsa. Získal strieborné pásmo v III. 

kategórii. Organizátor: ZUŠ Nové Zámky. 

- Celoslovenská súťaž Pop-Rock a Jazz Košice 2017. Zúčastnila sa hudobná skupina 

školy Dalarema (Rebeka Gúdorová – spev, Mátyás Morvai – klavír, Laura Vlahy – 

basová gitara, Dávid Geleta – bicie). Získali  3.miesto v kategórii Pop-Rock. Rebeka 

Gúdorová získala cenu poroty za najlepší spevácky výkon v prednese najnáročnejšej 

skladby. 
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Výtvarný odbor 

Pod vedením Mgr. Nikolety Vidovej sa zúčastnili žiaci výtvarného odboru na nasledovných 

súťažiach: 

- Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany – org.: Okresný Úrad Nové 

Zámky 

-  Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie 2017 – org.:ZUŠ Banská 

Štiavnica 

- Novoročenky 2017 a Fotosúťaž "DETAIL" – org.: ZUŠ Rimavská Sobota 

 

 

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 2016. 

Škola zabezpečila nové hasiace prístroje na poschodie na elokovanom  pracovisku 

v Štúrove, Hlavná 2/A. 

 

 

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.  Každá jednotlivá úloha je rozpracovaním 

slabých stránok školy, príležitostí 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: priebežne 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: riaditeľka školy 

vyhodnotenie za školský rok 2016/2017: splnené, škola nakúpila basovú gitaru, keyboard, 

akustickú gitaru, stojan na gitaru, stoličky k pianu, zrkadlá do tanečnej sály, notové stojany, 

mikrofón a PA system Yamaha. Pokračovať v danej úlohe aj v nasledujúcich obdobiach. 
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 Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie stredné vzdelávanie.  

termín kontroly: školský rok 2016/2017  

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: triedni učitelia 

vyhodnotenie za školský rok 2016/2017: splnené, žiačka Jennifer Schürger bola prijatá na 

strednú odbornú školu výtvarného umenia v Bodajk (HU) na odbor propagačná grafika a žiak 

Dávid Geleta bol prijatý na Súkromnú strednú odbornú školu v Kolárove na odbor interiérový 

dizajn. 

 

 Zvyšovanie počtu žiakov tanečného a výtvarného odboru. 

termín kontroly: školský rok 2015/2016  

termín splnenia: školský rok 2016/2017  

zodpovední: vedenie školy 

vyhodnotenie za školský rok 2016/2017: splnené, na elokovanom pracovisku vo Svodíne 

a v Gbelciach sa podarilo osloviť deti materskej školy a žiakov 1.ročníka ZŠ a do výtvarného 

odboru sa prihlásili noví žiaci. Ďalšou úlohou je zatraktívniť výtvarný a tanečný odbor pre 

žiakov ZŠ J. Endrődyho v Mužle. 

 

 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: priebežne 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: všetci ped. zamestnanci 

vyhodnotenie za školský rok 2016/2017: úloha splnená 

 

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

školy. 

termín kontroly: 2015/2016 

termín splnenia: 2016/2017 

zodpovední: všetci ped. zamestnanci 

vyhodnotenie za školský rok 2016/2017: úloha splnená 
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 Hľadanie možností pre kontinuálne vzdelávanie zamestnancov. 

termín kontroly: 2015/2016 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: zástupkyňa riaditeľky školy 

vyhodnotenie za školský rok 2016/2017: splnené, pedagógovia školy (Mgr. Katarína 

Pappová, DiS.art., Mgr. Anikó Szabó, Szilvia Szilágyi a Bc. Jana Šugarová) sa zúčastnili 

majstrovských kurzoch  klasického spevu a klavírnej hry. Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Anikó 

Szabó je prihlásená na prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov. 

 

 Účasť na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných súťažiach a prehliadkach. 

termín kontroly: 2015/2016 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: vedenie školy 

vyhodnotenie za školský rok 2016/2017: splnené, hudobný odbor sa zapojil do troch 

celoslovenských súťaží a výtvarný odbor sa zúčastnil taktiež troch súťaží.  

 

 Spolupracovať s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami v meste a regióne 

termín kontroly: 2015/2016 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: vedenie školy 

vyhodnotenie za školský rok 2016/2017: splnené, škole sa podarilo zapojiť sa do podujatí 

organizované Mestským kultúrnym strediskom v Štúrove, spolupracuje sa s Kultúrnym 

združením Štúrovo a okolie a so Spoločnosťou slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove.  

 

11) Priestorové a materiálno-technické podmienky SZUŠ 

Priebežne podľa finančných možností sa skvalitňuje pracovné prostredie učiteľov 

a triedy sa vybavujú novými učebnými pomôckami.  

V tomto školskom roku sa škole podarilo zakúpiť : 

o  Yamaha keyboard PSR 353 

o  Yamaha keyboard Arius White 

o  basgitara Cort 

o  klasická gitara s púzdrom 

o  stojan na gitaru 
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o  stoličky k pianu 

o  puzdro na digitálne piano 

o  notové stojany 

o  PA system Yamaha 

o  mikrofón  

o  stojan na mikrofón 

o  stojan na reprobox 

o  adapter Yamaha 

 

Vyučovanie sa realizovalo v: 

- ZŠ J. Endrődyho s VJM, Mužla /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 7 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 

 

12) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti 

 

1. dotácia finančných prostriedkov poskytnutá OÚ v Mužle v objeme 

Rozpočet na rok 2016  je 208 800 €, bežné výdavky 204 004 €, kapitálové výdavky 0 €.  

Rozpočet na rok 2017 je 249 210 € + zostatok z minulého roka 2016 je 4 796 €, bežné 

výdavky 254 006 €, kapitálové výdavky 0 €.  

Výdavky školy v šk. roku 2016/2017 v € - čerpané z dotácie 

501 všeobecný materiál 7 689,06 

502 energia, plyn, voda 2 119,79 

511 oprava a údržba 453,80 
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512 cestovné 2 933,79 

518 všeobecné služby, Telekom, sl./bank.popl./nájom 24 570,11 

521 mzdové náklady 139 025,39 

524 zákonné sociálne a zdravotné poistenie 48 314,30 

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

na stravovanie 
3 090,89 

540 ostatné finančné náklady 68,73 

 

Výdavky SPOLU :  228 265,26 € 

 

Rozpočty z rokov 2016 a 2017 prepočítané na školský rok 2016/2017 

208 800 : 12 =  / 1 mesiac x 4 mesiace   =    69 600   

  249 210 : 12 =  / 1 mesiac x 8 mesiacov =  170 936 

Spolu za školský rok 2016/2017           240 536  

 

Zostatok 12 270,74 € prevedený na nasledujúci školský rok. 

 

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

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

Príspevky I. polrok    = 7 810 

Príspevky II. polrok    = 7 840   

Spolu za školský rok 2016/2017 =  15 650 

 

Výdavky školy v € - čerpané zo školného 

501 spotreba materiálu/hud.nást./interiér.vybav./všeob.materiál 7 164,18 

513 reprezentačné 875,84 

518 všeobecné služby 5 356,50 

 

Výdavky SPOLU:  13 396,52 € 

Zostatok:            2 253,48  
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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 žiaka. Žiak a zákonní zástupcovia spolupracujú s triednymi učiteľmi a školou. 

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

b. Spolupráca inými školami a organizáciami 

- ZŠ J. Endrődyho s VJM, Mužla  

- ZŠ S. Petőfiho s VJM, Kamenín 

- ZŠ L. Csongrádyho s VJM, Svodín 

- ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce 

- Hudobná škola Antala Molnára, Budapešť 

- ZUŠ Taussigova, Praha 

- Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislava 

- Štátne konzervatórium, Bratislava 

- Konzervatórium Bartóka – Pikéthyho vo Váci 

- Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany 

- Špeciálna základná škola Štúrovo 

- Slovenská národná galéria 

- Hudobná škola Bence Szabolcsiho, Nyergesújfalu 

- Hudobná škola Zsolta Nándora, Ostrihom 

- ZUŠ Komárno 

- ZUŠ Šamorín 

- ZUŠ Šahy 

- ZUŠ Nové Zámky 

 

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

subjektmi či umelcami 

- Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska 

- Obecný úrad Mužla 

- Mestské kultúrne stredisko Štúrovo 

- Spevácky zbor Stilla Pectus 

- Kino Danubius Štúrovo 
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- Kultúrne združenie Štúrovo a okolie 

- Obecný úrad Kamenín 

- Obecný úrad Kamenica nad Hronom 

- Music Shop Štúrovo 

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

- Nadácia Linum – Nagykovácsi, Szomolányi Attila 

- Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove 

 

14)   SWOT analýza 

Silné stránky 

- elokované pracoviská ponúkajú žiakom 

umelecké vzdelávanie bez cestovania 

- vysoká úroveň koncertov hudobného 

odboru 

- príjemná pracovná atmosféra 

- vhodná poloha budovy na elokovanom 

pracovisku v Štúrove, bezpečný a 

atraktívny dvor vyhovuje žiakom 

všetkých vekových skupín 

- kvalita a profesionalita pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov 

- ústretovosť vedenia školy k riešeniu 

problémov voči žiakom, rodičom 

a zamestnancom 

- pravidelná spolupráca so základnými 

školami na elokovaných pracoviskách 

- podpora rodičovského združenia 

Slabé stránky 

- nedostatočné odhlučnenie tried 

a koncertnej sály školy 

- nedostatočná komunikácia medzi 

rodičmi a pedagógmi  

- chýbajúci kvalifikovaný pedagóg na 

gitaru 

 

 Príležitosti 

- rozširovanie spolupráce s inými ZUŠ na 

Slovensku ale aj v zahraničí 

- spolupráca s materskými školami na 

elokovaných pracoviskách 

- zatraktívnenie výtvarného odboru 

prostredníctvom zakúpenia IKT 

- rozšírenie priestorov na elokovanom 

pracovisku v Štúrove 

- možnosť získania nových sponzorov 

- zatraktívnenie webovej stránky školy 

- získavanie finančných prostriedkov z 

Riziká 

- migrácia pedagogických zamestnancov  

- nadmerná administratívna zaťaženosť 

školy a pedagogických zamestnancov 
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existujúcich fondov a grantov 

v spolupráci s rodičovským združením 

-  umožniť štúdium na druhom stupni 

základného štúdia v každom umeleckom 

odbore 

 

15)   Ďalšie informácie o škole 

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

plnia dôležitú úlohu - vychovávajú budúcich producentov rôznych záujmových umeleckých 

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

umeleckého života národov. Súkromná ZUŠ Kataríny Pappovej pripravuje talentovaných 

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

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

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

vnímanie a zmysluplne napĺňame voľný čas žiakov. Nemožno teda výsledky prijatia na ďalšie 

štúdium našich zrovnávať so základnými alebo strednými školami. 

Súkromná ZUŠ Kataríny Pappovej zabezpečuje psychohygienické podmienky 

vyučovania kontrolou dodržiavania presného rozvrhu hodín vrátane prestávok. V školskom 

poriadku sa žiakom ukladá povinnosť prichádzať na vyučovanie v dostatočnom časovom 

predstihu a pedagógom prichádzať na vyučovanie 15 minút vopred.  


