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Základná umelecká škola v Gelnici 

Lutherovo námestie 1 

Právny subjekt 01. 04. 2002 

Riaditeľka Mgr. Slávka Pacholská 

Zástupkyňa Magdaléna Rothmajerová 

Zriaďovateľ Mestský úrad Gelnica 

Vyučovací jazyk slovenský 

Primátor mesta Ing. Dušan Tomaško, MBA 

Druh školy štátna 

Stupeň vzdelania ISCED 1B, ISCED 2B 

Študijná forma Denná 

Kontakt www.zusgelnica.sk, fb - ZUŠ Gelnica 

zusgelnica@zusgelnica.sk 

0911225468 

Školský rok: 2019/2020 

Odbory hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, 

audiovizuálnej a multimediálnej tvorby 

Predmety/nástroje: HO: Hra na – klavíri, zobcovej flaute, priečnej 

flaute, gitare, husliach, akordeóne, bicích 

nástrojoch, saxofóne, kontrabase; spev; hudobná 

náuka; komorná a súborová hra; štvorručná hra; 

Zábavne s klavírom, Ľudová hudba 

 VO: kresba, maľba, grafika, kombinované 

techniky, počítačová grafika, modelovanie a práca 

s materiálom, dejiny výtvarného umenia, Hravo 

s objektom, Ľudové umelecké remeslá – textil, 

keramika 

 LDO: dramatická príprava, dramatika 

a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore 

Pinocchio 

 OAMT: práca s fotografiou, kamerou, zvukom 

a strihom, moderovanie podujatí, propagácia 

podujatí (návrhy, výroba a tlač plagátov), 

technické zabezpečenie koncertov 
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ZHODNOTENIE HLAVNÝCH ÚLOH ŠKOLY  
v školskom roku 2019/2020 
 

V školskom roku 2019/2020 prebiehal výchovno-vyučovací proces podľa : 

 štatistického prehľadu a opatrení 

 analýzy školského roka 2018/2019 

 plánovaných úloh na daný školský rok 

 

           Plánované úlohy školy vychádzajú z : 

       individuálnych úloh každého zamestnanca 

 plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti 

 pokynov školského úradu, krajského šk. úradu, MŠ SR na šk. rok 2019/2020 

 plánov  zriaďovateľa – MsÚ Gelnica 

 zasadnutí predmetových komisií a metodických združení 

 koncepcie rozvoja školy, štátneho a školského programu ZUŠ 

 

 

HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY: 

 

 Revidovanie Školského vzdelávacieho programu, a jeho zverejnenie (web stránka 

školy, sídlo školy) – úloha na začiatok ďalšieho šk. roka – august,   

 zvyšovanie úrovne a účinnosti výchovy a vzdelávanie neustálou modernizáciou obsahu 

a procesu výchovy a vzdelávania, využívaním výsledkov pedagogickej vedy 

a výskumu s cieľom formovať osobnosť pripravenú pre kultúrny, umelecký 

a spoločenský život, formovať osobnosť flexibilnú a tvorivú, 

 príprava žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického charakteru, 

 udržanie a rozvíjanie spolupráce s  organizáciami a inštitúciami v meste i mimo neho 

 zapojenie pedagogických zamestnancov do kontinuálneho vzdelávania, 

 rozvoj projektov školy: Gelnický kľúč, Výtvarná Gelnica, Folklórne popoludnie, 

Gelnická dúha, 

 samovzdelávanie, využívanie informačných technológií v pedagogickej práci a vo 

vyučovaní, 

 modernizácia podujatí v spojení s multimediálnou technikou,, 

 zapájanie sa do celoštátnych, krajských a okresných súťaží, prehliadok, festivalov, 

výstav a rôznorodých kultúrnych podujatí, 

 spolupráca medzi jednotlivými odbormi a triedami, 

 zviditeľňovanie školy, práce detí a pedagógov, 

 rozvíjanie krúžkov v mimoškolskej činnosti ZUŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALÝZA PRÁCE ŠKOLY, plnenie vytýčených cieľov: 

 

             ZUŠ má svoje sídlo na Lutherovom námestí č. 1 v Gelnici,  v prenajatej budove 

(majiteľom je Evanjelická cirkev).  

 

 Na začiatku školského roka stav žiakov – 230 (obligátne nástroje 8, spolu počet s 

obligátmi 238) 

 Na konci školského roka stav žiakov  -  213 (obligátne nástroje 8, spolu počet 

s obligátmi 221) 

 Podľa prepočtu hodín na jedného vyučujúceho má ZUŠ:  

            v individuálnom vyučovaní (24 hod. = 1 trieda)  -    11,6   triedy  

            v skupinovom vyučovaní (24 žiakov = 1 trieda) -      4, 2   triedy 

            Spolu:                                                                   -    15,8    tried 

 

Kádrové obsadenie a počty zamestnancov ZUŠ:  /stav zamestnancov na začiatku šk. roka/ 

 

Stav zamestnancov k 30. 9. 2019: 9 PÚ, 5 SÚ, 2PÚ THP, 1DPČ THP, 2MČ 

riaditeľka školy Mgr. Slávka Pacholská – PÚ flauta, HN 

zástupkyňa  Magdaléna Rothmajerová – PÚ husle 

pedagógovia HO   

 Maliňáková Jana – SÚ klavír 

 Jakubišinová Dana – PÚ klavír 

 Vrabcová Soňa – PÚ klavír, HN 

 Grančaj Jozef – SÚ bicie, klavír 

 Mgr. Lukáš Mackovjak – PÚ akordeón, OAMT 

 Mgr.. Barbara Sopková – SÚ spev 

 Jamnická Terézia – PÚ klavír 

 Mgr. Vladimír Palko – PÚ                           husle, gitara/HN 

 Anton Marcinko – SÚ gitara 

 Mgr. Iveta Vajó - Vladyková - SÚ spev 

pedagógovia VO Mgr. Vilhanová Marcela –PÚ  

 Mgr. Schneiderová Jozefína – 

SÚ(spolu s LDO PÚ) 
 

   

pedagógovia LDO Mgr. Schneiderová Jozefína – SÚ  

Nepedagogickí 

zamestnanci 

 

Ing. Guza Jozef – DPČ 

 

informatik 

 Nemčíková Alena –PÚ ekonómka / hospodárka 

 Virčíková Viera –PÚ upratovačka / školníčka  

   

Mimoškolská 

činnosť 

 

Mgr. Lukáš Mackovjak 

 

folklórny súbor Barborka 

 Jakubišinová Dana ateliér AVART 

   

   

 

 

Stav zamestnancov k 28. 6. 2020: 9 PÚ, 5 SÚ, 2PÚ THP, 1DPČ THP, 2MČ 

riaditeľka školy Mgr. Slávka Pacholská – PÚ flauta, HN 



zástupkyňa  Magdaléna Rothmajerová – PÚ husle 

pedagógovia HO   

 Maliňáková Jana – SÚ klavír 

 Jakubišinová Dana – PÚ klavír 

 Vrabcová Soňa – PÚ klavír, HN 

 Grančaj Jozef – SÚ bicie, klavír 

 Mgr. Lukáš Mackovjak – SÚ akordeón, OAMT 

 Bc. Barbara Sopková – SÚ spev 

 Jamnická Terézia – PÚ klavír 

 Mgr. Vladimír Palko – PÚ                           husle, gitara/HN 

 Anton Marcinko - SÚ gitara 

 Mgr. Iveta Vajó - Vladyková - SÚ spev 

   

pedagógovia VO Mgr. Vilhanová Marcela –PÚ  

 Mgr. Schneiderová Jozefína – SÚ 

(spolu odbory PÚ) 

 

pedagógovia LDO Mgr. Schneiderová Jozefína – SÚ  

Nepedagogickí 

zamestnanci 

 

Ing. Guza Jozef – DPČ 

 

informatik 

 Nemčíková Alena –PÚ ekonómka / hospodárka 

 Gajdošová Michaela –PÚ upratovačka / školníčka  

   

Mimoškolská 

činnosť 

 

Mgr. Lukáš Mackovjak 

 

folklórny súbor Barborka 

 Jakubišinová Dana ateliér AVART 

   

   

 

 

Vysvetlivky: 

PÚ – plný úväzok 

SÚ – skrátený úväzok (úväzok so zníženým počtom hodín) 

Dohoda o PČ – Dohoda o pracovnej činnosti 

MD – materská dovolenka 

 

Vyučuje sa podľa platných učebných osnov a učebných plánov, Štátneho a školského 

programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HODNOTIACA SPRÁVA O DOSIAHNUTÝCH VÝCHOVNO-

VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOCH V ZUŠ GELNICA 
 

 Školský rok  2019/2020 

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE 

 
 

SEPTEMBER 2019                                         JÚN 2020 
 

230 žiakov   (fyzický stav)                                              213 žiakov  (fyzický stav) 

238 žiakov prepočítaný stav so žiakmi – obligátmi        221 (prepočítaný s obligátmi)                                                                                           

(8 obligátoy)                                                                    (8 obligátov) 

 

 14 interných pedag. zamestnancov                                  14 interných pedag. zamestnancov 

   0 externý pedag. zamestnanec                                         0 externý pedag. zamestnanec 

   2  interné nepedag. zamestnankyne                                 2 interné nepedag. zamestnankyne 

   1 externí nepedag. zamestnanci/informatici                    1 externí nepedag. zamestnanci/inf. 

 

K dátumu: 28. 06. 2020 

Odbor 

 

Prípravné 

štúdium 

(1. , 2.r. 

a PŠ II.st) 

ZŠ – 

I. 

stupeň 

ZŠ – 

II. 

stupeň 

Štúdium 

pre 

dospelých 

Skrátené 

štúdium 

(SŠ je 

súčasťou 

ZŠ) 

Rozšírené 

štúdium 

(RŠ je 

súčasťou 

ZŠ) 

Obligát Spolu 

(bez 

obl.) 

 

VO 

 

0 

 

74 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

79 

 

HO 

 

9 

 

103 

 

7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

 

119 

 

OAMT 

 

- 

 

11 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11 

 

LDO 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

spolu 

 

 

9 

 

192 

 

12 

 

- 

 

- 
 

- 

 

8 

 

 

213 

Spolu 

žiakov 

s oblig. 221 

 

 Počas roka prerušilo/ukončilo štúdium/príp. vylúčení zo štúdia: - 17 žiakov  

 Počas roka prijatí žiaci : + 49 žiakov 

 Rozdiel počet žiakov na konci roka oproti začiatku: + 32 žiakov 

 

 

 

 

 

 DOCHÁDZKA ŽIAKOV: 



 

Priemer vymeškaných hodín na žiaka za I. polrok školského roka 2019/2020: 

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.....2,18.... 

Hudobný odbor......6,22....... 

Výtvarný odbor......3,53......... 

Literárno-dramatický odbor......6........ 

 

Celkový priemer vymeškaných hodín na 1 žiaka ........4,99................ 

 

Dochádzka žiakov za celý sa v šk. roku 2019/2020  nehodnotí, vzhľadom na pandemickú 

situáciu. 

 

 PROSPECH na konci I. polroku školského roka: spolu klasifikovaných  

Neklasifikovaní:  žiaci prípravných ročníkov (1.,2. a PŠ pre II. stupeň). 

   

 

 POSTUPOVÉ SKÚŠKY DO VYŠŠIEHO ROČNÍKA: 3 (HO 2, VO 1) 

 

Meno odbor predmet ročník/stupeň postupuje do 

ročníka/stupeň 

Martina Verbová VO - 3.r.2.č./I.st. 4.r.2.č./I.st. 

Stanislava Demková HO Hra na flaute 2.r.2.č./I.st. 3.r.2.č./I.st. 

Lea Kruželáková HO Hra na klavíri 3.r.2.č./I.st. 4.roč.2.č./I.st. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 POSTUPOVÉ  SKÚŠKY PRÍPRAVNÝCH ROČNÍKOV: 0 

Postupové skúšky sa nezrealizovali vzhľadom k pandémii. 

Počty žiakov HO VO OAMT LDO Spolu: 

prospeli s vyznamenaním  81 11 4  

Prospeli  0 0 0  

Neprospeli  0 0 0  

Neklasifikovaní  0 0 0  

Spolu:      



 

Meno odbor Predmet ročník Zaradená/ý do 

ročníka/stupeň 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 POČET ABSOLVENTOV  základného štúdia (2.časť I. stupňa) a II. stupeň 

v školskom roku 2019/2020:  16 + 2obl. 

  

Odbor               I. stupeň              II. stupeň   ŠPD 

HO 4+2obl. 1      -                     

VO 11 -      -                      

OAMT - -      -                     

LDO - -      -                 

spolu 15+2obl. 1      -                     

Spolu absolventov 16 + 2 obl. 

 

 Absolventi z hudobnej náuky 3.ročník 2. časti I. stupeň v školskom roku 

2018/2019:  7 

 

Odbor    hudobný    

Sonya Nagyová    

Nina Pacholská    

Šimon Marcinko    

Marek Matúš Fedor    

Pavol Papcun  

Lea Kruželáková  

Stanislava Demková  

 

 

 

 

 

 

 



 POČET ABSOLVENTOV PRIMÁRNEHO UMELECKÉHO VZDELANIA 

(1.časť I. stupňa):  
 

Odbor  

HO 9 

VO 12 

OAMT - 

LDO - 

Spolu: 21 

 

 

 UMIESTNENIE ŽIAKOV NA STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY 

UMELECKÉHO A PEDAGOGICKÉHO  ZAMERANIA: 

 

 

 Stanislava Lizáková – Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda 

Košice (uč.Mgr.S.Pacholská),  

  Lea Kruželáková – Škola umeleckého priemyslu Košice - odbor Konzervátorstvo 

a reštaurátorstvo (uč.Mgr.M.Vilhanová). 

 

 

 VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV v školskom roku 2019/2020: 

 

 samovzdelávanie, aktívna účasť v prof. hudobných orchestroch 

 

 MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ v školskom roku 2019/2020 počet VP :  40 

 

 Ateliér AVART:  Dana Jakubišinová 

 Folklórny súbor: Mgr. Lukáš Mackovjak 

 Prijímacie skúšky: 26. – 27.8. a 9.9. 2020 

Počty novoprijatých žiakov: 31 

 OAMT – 0 

 LDO – 2 

 HO – 21 

 VO – 8 

 Stav prerušenia a ukončenia štúdia: 

 Ukončené štúdium v šk. roku 2019/2020: HO – 3, VO – 1 

 Prerušené štúdium v šk. roku  2019/2020: HO – 11 , VO – 5, OAMT – 0, LDO –  0 

 Prestup na inú ZUŠ: 0 

 Prestup z inej ZUŠ:  0 

 Ukončené štúdium k 30. 6. 2020 : VO – 2, HO – 3, LDO – 0, OAMT – 1 

 Ukončené/prerušené štúdium k 15. 9. 2020 : VO – 5, HO – 5, LDO – 1, OAMT – 4 

 



 

Vyučovanie v čase prerušeného prezenčného vyučovania 

počas pandémie Covid-19 

 

V čase od 12.3.2020 nariadením nového ministra školstva B.Grőhlinga prerušili 

vyučovanie klasickou prezenčnou formou, začali sme vyučovať dištančne nariadeným home 

office. Spôsob vyučovania bol pre všetkých zainteresovaných, počnúc žiakmi, učiteľmi, ale aj 

rodičmi, úplne nový. Škola promptne reagovala na potrebu kontaktu so žiakmi, výuka 

prebiehala formou online výuky cez aplikáciu ZOOM, Messenger, Skype, WatsApp, a pod. 

a formou zadávania úloh, odovzdávania nahrávok. Najväčším problémom boli skupinové 

formy vyučovania, najmä výtvarný odbor, ale aj napriek tomu sa výuka naštartovala a 99% 

percent žiakov sa do výuky zapájali. Najviditeľnejšie sa prejavil hudobný odbor, ktorý počas 

tohto obdobia zrealizoval online absolventský koncert a zapojili sa aj výtvarníci a zrealizovali 

sme aj absolventskú výstavu. Škola aktívne komunikovala s rodičmi a vzájomne si pomáhali, 

najmä pri výuke mladších žiakov. Okrem toho učitelia na vlastné náklady roznášali žiakom 

pomôcky (noty, výtvarné pomôcky...), či pomáhali nalaďovať nástroje doslova „na ulici“. 

Výrazne sa do nového spôsobu zapojil aj audiovizuálny odbor, ktorého výsledkom práce bolo 

spracovanie audio nahrávok žiakov HO a prác VO. Takisto učitelia úspešne pripravovali 

žiakov na talentové skúšky na stredné a vysoké školy.  Vzhľadom na prebiehajúcu výuku mali 

učitelia plne hradenú základnú mzdu, avšak škola musela pristúpiť k zníženiu schváleného 

rozpočtu na daný rok.  

V závere musíme zhodnotiť, že táto forma výuky nenahrádza v žiadnom prípade 

prezenčnú výuku a o rozvíjaní umenia detí touto formou ani nehovoriac. Všetci sme sa však 

ocitli v danej situácii a museli sme sa s tým popasovať najlepšie ako sme vedeli a mohli. 

Škola ani žiaci neboli technicky zabezpečení školou, resp. štátom, všetky techniky aj internet 

museli používať vo vlastnej réžii. 

Od 15.6.2020 sa hygienické nariadenia uvoľnili a všetci pedagógovia vyučovali od 

tohto dátumu prezenčne, takisto boli zrealizované aj prijímacie talentové skúšky. 

 

 



 

KONCERTY, VYSTÚPENIA, SÚŤAŽE, VÝSTAVY A INÉ 

AKTIVITY ŠKOLY 

 Kultúrne akcie: 
Účasť- 

odbor 

Podujatie Hlavný 

organizátor  

Spolu -organizátor 

    

VO Gelnická dúha Mesto Gelnica ZUŠ 

všetky Otvárací koncert ZUŠ  

   - 

HO Adventné nedele Mesto Gelnica ZUŠ (DFS Barborka) 

všetky Vianočný koncert Koleda, koledička Gelnica ZUŠ  - 

všetky Vianočný koncert  Jaklovce ZUŠ ZŠ Jaklovce, OU Jaklovce 

LDO,VO Vianočné trhy – program, predaj Mesto Gelnica - 

VO Vianočná výstava prác žiakov VO ZUŠ - 

všetky Vianočný koncert Gelnica ZUŠ - 

Mali sme 

naplánované 

tieto akcie: 

   

HO, LDO Rodinný koncert ZUŠ - 

všetky Prišla jar do ZUŠ  ZUŠ  - 

VO Výtvarná Gelnica ZUŠ Mesto Gelnica 

všetky Prekvapenie ZUŠ - 

všetky Májový koncert ZUŠ - 

HO FKH Gelnický kľúč ZUŠ FPU, OZ Uljana 

Avart Záverečná výstava MČ - 

VO Záverečná výstava prác VO ZUŠ - 

všetky Online Absolventský koncert a výstava ZUŠ - 

všetky Záverečná prehliadka ZUŠ - 

- Noc v ZUŠ ZUŠ - 

- Slávnostné ukončenie šk. roka ZUŠ - 

   - 

    

    

    

    

 

Na všetkých podujatiach pracujú všetci žiaci OAMT z triedy Mgr. L. Mackovjaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 SÚŤAŽE: 

 

VO – trieda Mgr. Vilhanovej 
Názov súťaže Mená žiakov Umiestnenie/ocenenie 

   

4.ročník okresná výtvarná súťaž Gelnická dúha            Klaudia Mohlerová Ocenenie za kat. ZUŠ 

 Andrea Saxová 1. časť I.stupeň 

 Tereza Marhevková  

 Sofia Mihaliková  

 Kristína Schewczuková 2.časť I.stupeň 

 Lea Kruželáková  

 Nina Pacholská  

 Viktória Kakalejová  

 Boris Bretschneider Cena primátora 

   

Medzinárodná detská výtv. súťaž Lidice 2020 Vivienne Sarah Vargová Čestné uznanie 

   

 

Iné aktivity: 

 Organizátor výtvarnej súťaže Výtvarná Gelnica, Gelnická dúha 

 Vianočná výstava, predaj vlastných výrobkov na vianočných trhoch  

 Reprezentácia svojich prác na koncertoch školy a ostatných podujatiach 

 Prezentácia prác žiakov v interiéri školy 

 Online výstava absolventských prác (počas pandémie) 

 Online prezentácie výtvarných prác všetkých žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VO – trieda Mgr. Schneiderovej, DiS 
Názov súťaže Mená žiakov Umiestnenie/ocenenie 

   

Medzinárodná umelecká a literárna súťaž 

„Deti, obeti násilia a teroru“ MADAM Humanité 

 

Nela Rendošová 

Cena MADAM Humanité 

 Dominika Ondrušová  

 Bianka Schneiderová  

Medzinárodná výtvarná súťaž PETROHRAD očami 

detí 2019 Lučenec a výstava prác v Petrohrade 

 

 

Nela Rendošová 

 

 

Účasť  

 Ivana Pivovarníková Účasť 

 Dominik Gaľo Účasť 

 Šimon Pohly Účasť 

 Simona Gregová Účasť  

 Dominika Ondrušová 3.miesto 

Finálový medzinárodný multižánrový umelecký festival   

TATRAS TALENT CUP POPRAD 2020 Bianka Schneiderová Víťaz veľkej ceny za žáner 

výtvarné umenie 

 Mgr. Jozefína 

Schneiderová,DiS 

Ocenenie pedagóga za vysoký 

profesionalizmus 

Celoslovenská výtvarná súťaž Anjel Vianoc 

2019 Poprad  

 

Alexej Kovaľ 

 

Účasť  

 Diana Saxová Účasť 

 Simona Gregová Účasť 

 Simona Vargová Účasť 

Okresná výtvarná súťaž Gelnická dúha Petra Pivovarníková Ocenenie za kat. ZUŠ 

 Dominik Gaľo 1. časť I.stupeň 

 Zuzana Tomašková  

 Bianka Schneiderová II.stupeň 

 Dávid Mihálik  

 Šimon Marcinko Cena primátora 

 

 

Iné aktivity: 

 Reprezentácia svojich prác na koncertoch školy a ostatných podujatiach 

 Vianočná výstava, predaj vlastných výrobkov na vianočných trhoch  

 Prezentácia prác žiakov v interiéri školy 

 Online výstava absolventských prác (počas pandémie) 

 Online prezentácie výtvarných prác všetkých žiakov 

 

LDO – tr. Mgr. J. Schneiderovej, DiS. – nezrealizované vzhľadom 

k pandémii 
Názov súťaže Mená žiakov Umiestnenie/Ocenenie 

   

- - - - 

   

 

Iné aktivity: 

 

 Účasť na koncertoch školy, účasť v programoch mesta  



 

 

 

 

HO – nezrealizované vzhľadom k pandémii 
Názov súťaže Mená žiakov Umiestnenie/ocenenie Učiteľ 

    

    

    

 

Iné aktivity: 

 

 Účasť na koncertoch školy, účasť v programoch mesta  

 

DFS Barborka – súťaže: nezrealizované vzhľadom k pandémii 

 
Názov súťaže Miesto/kolo Umiestnenie/ocenenie Učiteľ 

    

    

    

    

 

 

Iné aktivity: 

 

 Účasť na koncertoch školy, účasť v programoch mesta  

 

 

 

 

Projekty školy: NEZREALIZOVANÉ  
 

ZUŠ v Gelnici organizuje každoročné projekty: 

 

 XVI. celoslovenský festival komornej hudby „Gelnický kľúč“ 

s medzinárodnou účasťou. 

Festival organizuje ZUŠ v Gelnici – Mgr. Slávka Pacholská, ktorý sa realizuje za podpory 

rodičov a žiakov ZUŠ, SD Gelnica, s.r.o.,  Občianskym združením Ujlana z Kojšova, OZ 

Vivo Gelnica a mesta Gelnica.  

 

 XVII. ročník výtvarnej súťaže „Výtvarná Gelnica“ 

Projekt organizuje ZUŠ v Gelnici – Mgr. Marcela Vilhanová, pod záštitou primátora mesta 

Gelnica Ing. Dušanom Tomaškom, MBA. a v spolupráci s kultúrnym oddelením mesta. Do 

projektu sa zapájajú žiaci zo škôl: ZŠ, MŠ, Špeciálna škola a ZUŠ v Gelnici.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SWOT analýza – hodnotenie školského roka  
 

Vnútorné prostredie: 

 

 Strenghts – silné stránky školy 

 profesionalita, odbornosť pedagogických zamestnancov 

 aktívne a produktívne vedenie 

 skúsený pedagogický tím 

 dlhoročná história školy (60.) 

 úspešné projekty (imidž školy) 

 modernizácia vyučovania a podujatí (prepojenie s audio technikou) 

 profesionálne účinkovanie pedagógov v kultúrnom živote  na Slovensku 

 

 

 Weaknesses – slabé stránky školy 

 viazanosť na podielové dane, znižovanie finančných zdrojov  

 neuspokojivé materiálne vybavenie jednotlivých odborov 

 strategická poloha mesta/ZUŠ 

 

Vonkajšie prostredie: 

 

 Opportunities – príležitosti 

 možnosti medializácie školy (žiakov, učiteľov) 

 možnosti využitia alternatívnych metód vo vyučovacom procese 

 možnosti profesionálneho rastu a vzdelávania 

 možnosti uplatnenia 

 spolupráca s inštitúciami podnecujúca rozvoj školy 

 

 Threats – ohrozenia 

 nedisponovanie vlastnou nehnuteľnosťou 

 znižujúce sa finančné zdroje 

 strategická poloha mesta 

 existencia súkromných škôl v blízkosti mesta 

 vysoká nezamestnanosť v meste 

 dochádzka žiakov z okolitých obcí  

 znižujúci sa záujem a podpora o kultúru a umelecké vzdelávanie detí 

 

 

 

 

 

 

V Gelnici,  dňa 28. 06. 2020                                                                  Mgr. S. Pacholská 

                                                                                                                 riaditeľka ZUŠ 


