
Súkromná základná umelecká škola Nobela, 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných ume

správu na základe vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno

 

§ 2 ods. 1 

a) základné identifikačné údaje

zriaďovateľ:  OZ Nobela, Hviezdoslavova 39, 058 01 Poprad

názov školy:        Súkromná základná umelecká škola Nobela

Zriadená:             01.09.2015           

IČO: 42392586     

DIČ:  2120122147

adresa:  Hlavná 369/91, Hrabušice

 

kontakty : 

tel.:   052/  468 4131 

fax:  052/ 468 42 62 

www:  www.zusnobela.sk, 

e-mail:  nobela.zus@gmail.com

riaditeľ:  Mgr. Melánia Sopková

zástupcovia riaditeľa, aj s určením oblasti „zástupcovi

Rada školy  

predseda Rady školy: Mgr. Ladislav Pompa

ďalšie poradné orgány : Umelecká rada

Pedagogická rada

Predmetové komisie

 

 

Súkromná základná umelecká škola Nobela, Hlavná 369/91

 

Správa  

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných ume
škôl za školský rok 2018/2019 

správu na základe vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

základné identifikačné údaje 

OZ Nobela, Hviezdoslavova 39, 058 01 Poprad 

základná umelecká škola Nobela 

 

    

DIČ:  2120122147 

Hlavná 369/91, Hrabušice 

.sk,  

nobela.zus@gmail.com , sopkova.melania@gmail.com 

Mgr. Melánia Sopková 

aj s určením oblasti „zástupcovia“   

Mgr. Ladislav Pompa 

Umelecká rada 

Pedagogická rada 

Predmetové komisie 

Hlavná 369/91, Hrabušice 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých 

republiky č. 9/2006 Z. z. 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 



b) údaje o počte žiakov (údaje sú čerpané z výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2018):   

celkový počet žiakov- 211:  tanečný  odbor- 120, výtvarný odbor – 30, literárno- dramatický odbor: 0, hudobný 
odbor – 61,  zásadné zmeny v priebehu školského roka nenastali. 

c) údaje o počte zapísaných žiakov (z počtu prvákov zákl. štúdia uveďte počet tých prvákov, 
ktorí absolvovali prípravný ročník a z toho tých, ktorí absolvovali prípravný ročník v 
predškolskom veku, uveďte počet žiakov, ktorí opakujú ročník): 

PŠ- 58 žiakov 

1. ročník – 15 žiakov 

2. ročník – 24 žiakov 

3. ročník -   82 žiakov 

4. ročník – 32 žiakov 

1. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 0 žiakov 

2.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 0 žiakov 

3.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 0 žiak 

d) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní (zhodnoťte najmä vo vzťahu 
k plneniu učebných plánov v jednotlivých odboroch, uveďte dôvody ich prípadného neplnenia a 
uveďte návrhy na odstránenie nedostatkov v plnení učebných plánov):  

Škola sa pridržiava podľa platných učebných plánov pre základné umelecké školy schválených Ministerstvom 
školstva SR zo dňa 20.08. 2009 pod číslom CD- 2009- 27474/21375- 1:911 s platnosťou od 1.septembra 2009. 

Tanečný odbor: 

Prípravné štúdium   tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, moderný tanec, hip-hop, 
tanečná prax 

Výtvarný odbor: 

Predškolská výtvarná výchova, kresba, maľba, modelovanie, dekoratívne techniky a ďalšie disciplíny 

Hudobný odbor: hra na klavíri, hra na husliach, hra na gitare 

Hra na nástroji, štvorručná hra, hudobná náuka. 

e) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy 

(uveďte aj počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad odbornej a pedagogickej 
spôsobilosti a z toho tých, ktorí si ho doplňujú, stav k 30. 6. 2018):   

počet pedagogických zamestnancov: 9 

z toho pedagógovia, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad: 2: nespĺňajú pedagogickú spôsobilosť 

        1: nekvalifikovaný 

f) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (uveďte najmä plnenie § 5 ods. 
9 zákona 596/2003 Zb. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve... uveďte formu 
vzdelávania, počet vzdelávaných a priebeh vzdelávania (začalo, pokračuje a ukončilo) v 
hodnotenom školskom roku):   



 

g) aktivity na verejnosti 

Súkromná základná umelecká Rosnička Nobela, Hrabušice 

Názov akcie: Výtvarný plenér Stará Ľubovňa  

Miesto:  skanzen Stará Ľubovňa, Ľubovniansky hrad 

Termín realizácie: 14.06.2019                          

Počet dní:  1                      

Zodpovedný vedúci:  Mgr. Art. Mária Pinčáková 

Cieľová skupina:  žiaci výtvarného odboru 

Cieľ akcie: možnosť tvoriť aj inak ako v triede, tvoriť v exteriéri, v prírode, získanie nových 
poznatkov a skúseností  

Krásny slnečný deň sme strávili  v areáli Ľubovnianskeho skanzenu a  

Ľubovnianskeho hradu.  

Doobeda sme  tvorili v priestoroch Ľubovnianskeho skanzenu, keďže slnko pieklo, našli sme si tieň.  
Poobede sme  sa presunuli do priestorov hradu a kreslili sme zase iné pohľady. Čas nám ubehol veľmi 
rýchlo, diela, skice, akvarely žiakov boli nádherné. Niektoré dotvoríme ešte na vyučovaní.  

Žiaci výtvarného odboru sa zúčastnili tejto super akcie pod vedením p. uč. Pinčákovej. Naši žiaci 
pozorovali, kreslili a maľovali, verne zobrazovali, to čo videli. Počasie nám prialo, a tak sme využili 
celý deň na tvorbu. Spoločne sme strávili krásne chvíle. Vyskúšali si tvoriť aj inak ako v triede. 

Názov akcie:  Vianočný koncert 

Miesto:    ZŠ s MŠ Hrabušice 

Termín realizácie: 19.12 2018 

Počet dní: 1 

Počet žiakov, ročník: žiaci prvého a druhého stupňa 

Zodpovedný vedúci: Mgr. Ladislav Pompa, Mgr. Miroslava Hudálová, Mgr. Lenka Orolínová, Matúš 
Pompa 

Cieľová skupina: prvý, druhý ročník prvého stupňa hudobného odboru klavírnej hry, žiaci výtvarného 
a         tanečného odboru 

Cieľ akcie: Interpretácia naštudovaných skladieb pred publikom. Výstava výtvarných prác 

Program akcie:  

Dávid Popadič- Štastie zdravie pokoj svätý 

Kristína Antášová - Bohmová klavírna škola č. 72, Tam rástla krásna jedlička 

Tamara Hudáková – Tichá noc  



Peter Jablonský - P. Malý, klavírna škola č. 75, 76, Oh the saint 

Damián Jablonský: Bohmová klavírna škola č. 86, 102, Oh the saint 

Martina Kráľovičová - Bohmová klavírna škola č. 46, Do hory do lesa 

Tobias Kroščen - Bohmová klavírna škola č. 48, 57 

Andrej Paľúch- Bohmová klavírna škola č. 33 

Cyntia Kroščenová – Búvaj dieťa krásne 

Nina Zentková – Narodil sa Kristus Pán 

Tanečný odbor: žiaci  PŠ, prvého a druhé ročníka. 

Záver:  

Dňa 19.12  2018 v štvrtok sa v ZŠ s MŠ  Hrabušice konal vianočný koncert kde sa odprezentovali 
žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Desať  žiakov interpretovalo svojou hrou na klavíri, 
husliach a gitare naštudované skladby.  Koncert bol spojený s vystúpením žiakov tanečného odboru 
pod vedením pani učiteľky Miroslavy Hodálovej a výstavou výtvarných prác pani učiteľky Mgr. 
Lenky Orolínovej. Po koncerte sa konalo rodičovské združenie, kde sa preberali otázky prospechu, 
dochádzky a  platby školného. Ohlasy na daný koncert boli zo strany obecenstva a rodičov pozitívne. 
Účasť na koncerte: 50 ľudí . Trvanie koncertu: 55 min.  

Vypracoval: Mgr. Ladislav Pompa 

 

Názov akcie:  Záverečný koncert žiakov a pedagógov  

Miesto:   Kultúrny  dom Hrabušice 

Termín realizácie: 23 .6 2019 

Počet dní: 1 

Počet žiakov, ročník: PŠ, 3, 4 roč. - tanečný odbor, Hudobný odbor-  počet žiakov – 7, učitelia 
hudobného odboru 

Zodpovedný vedúci: Mgr. Ladislav Pompa, Mgr. Miroslava Hodálová,  Mgr. Lenka Orolínová,  Matúš 
Pompa,  

Cieľová skupina: rodičia žiakov, široká verejnosť obce Hrabušice 

Cieľ akcie:  interpretácia naštudovaných skladieb, vystúpenie tanečného odboru, výstava výtvarných 
prác,  

Program akcie:  

1. tanečné vystúpenie žiakov tanečného odboru pod vedením Mgr. M. Hodálovej 

2. Stela Kroščenová – Bohmová klavírna škola č. 57, 58, 60 

3. Kamila Lesňáková – Blues, Sonatína 



4.  Kristína Antášová– Bohmová klavírna škola č. 62, Kade chodíš 

5. Lilen Mirgová – spievanky, pec nám spadla 

6. Nina Zentková – jedna druhej riekla 

7. Dušan Mirga – Maličká som 

8. Dominika Greňová – skúsime sa nájsť 

Záver:  

Dňa 23.6 2019 o 15:00 hod. sa uskutočnil koncert a výstava výtvarných prác pod názvom Záverečný 
koncert žiakov a pedagógov súkromnej základnej umeleckej školy Nobela     Na vystúpení sa podieľali 
všetci pedagógovia základnej umeleckej školy Nobela  a učiteľka  základnej umeleckej školy 
Rosnička,  Mgr. Monika Bobríková so svojou žiačkou..  Na koncerte sa predstavili žiaci  prípravného, 
prvého, až štvrtého ročníka , hudobného a tanečného odboru. Žiaci výtvarného odoboru pod vedením 
Mgr. Lenky Orolínovej sa predstavili výstavou  výtvarných prác.  Po vystúpení žiakov hudobného 
odboru, ktorý trval približne 60 min, sa konala výstava výtvarných prác žiakov szuš Nobela. . 
Návštevnosť na koncerte  bola približne 60 ľudí. Ohlasy na daný koncert a výstavu boli z pohľadu 
publika veľmi pozitívne. 

Vypracoval: Mgr. Ladislav Pompa 

 

Názov akcie:  Open ZUŠ 

Miesto:   ZŠ s MŠ Hrabušice 

Termín realizácie: 24.3 2019 

Počet dní: 1 

Počet žiakov, ročník: 2,3 roč. - tanečný odbor, výtvarný odbor, počet žiakov – 9, učitelia hudobného 
odboru 

Zodpovedný vedúci: Mgr. Ladislav Pompa, Mgr. Miroslava Hodálová, Mgr. Mária Pinčáková, Mgr. 
Pavlína Gancarčíková, Mgr. Lenka Orolínová, Mirka Čenščáková, Matúš Pompa, Mgr. Martin 
Horváth 

Cieľová skupina: druhý ročník prvého stupňa 

Cieľ akcie:  interpretácia naštudovaných skladieb, vystúpenie tanečného odboru, výstava výtvarných 
prác, tvorivé dielne výtvarného odboru 

 

Program akcie:  

1. tanečné vystúpenie žiakov tanečného odboru pod vedením Mgr. M. Hodálovej 

2. Stela Kroščenová – Bohmová klavírna škola č. 35, 36, 37 

3. Adrián Paľúch – Bohmová klavírna škola č. 33, 34 

4.  Kristína Antášová– Bohmová klavírna škola č. 60, A, ja taká dzivočka,  



5. Tamara Hudáková – Bohmová klavírna škola č. 85, 86 

6. Damián Jablonský – Bohmová klavírna škola č. 101, 103 

7. Dušan Mirga – Maličká som 

8. Urbanová Karin -Ján Černák, Josef Beran : Etuda, allegro, č. 83 

9. Zuzana Charitunová – Beliver 

10. Nina Vengrinová – tanečný majster 

11. Zentková Nina – Červená kachel, biela pec 

12. Mirgová Liliana – Kohutík jarabí, prší, prší 

13. Paľúchová Eliška – pec nám spadla 

Záver:  

Dna 24.3 2019 o 15:00 hod. sa uskutočnil koncert, výstava a tvorivé dielne pod názvom open zuš.    
Na vystúpení sa podieľali všetci pedagógovia základnej umeleckej školy Nobela  a učiteľka  základnej 
umeleckej školy Rosnička,  Miroslava Čenščáková Dis. Art so svojimi žiakmi .  Na koncerte sa 
predstavili žiaci prvého,  druhého, tretieho ročníka , hudobného, tanečného odboru a učitelia 
výtvarného odboru aj z iných elokovaných pracovísk základnej umeleckej školy  Nobela, Rosnička 
Art, a základnej umeleckej školy Rosnička. Po vystúpení žiakov hudobného odboru, ktorý trval 
približne 50 min, sa predstavili učitelia výtvarného odboru, kde prezentovali rôzne techniky 
výtvarného odboru, kde si mohla verejnosť tieto techniky vyskúšať v praxi. Tvorivé dielne a koncert 
trval dve hodiny. Návštevnosť na koncerte a tvorivých dielňach bola približne 70 ľudí. Ohlasy na daný 
koncert a tvorivé dielne boli zo strany publika a návštevnosti tvorivých dielni, pozitívne.  

Vypracoval: Mgr. Ladislav Pompa 

h)údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (údaje 
vyplní škola len v takom prípade, ak v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia po roku 2000; v správe uvedie 

záver zo správy z komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces, 
podmienky), oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich výrazov): 

komplexná inšpekcia v škole nebola vykonaná. 

i)údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

SZUŠ Nobela  sa nachádza v priestoroch ZŠ s MŠ Hrabušice. Škola nedisponuje vlastnou budovou, pracujeme 
zatiaľ v už spomínaných priestoroch, ktoré nám poskytlo riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hrabušiciach.  

SZUŠ Nobela pracuje formou elokovaných pracovísk: 

 ZŠ s MŠ Mlynky 
 ZŠ s MŠ Poráč 
 

 škola nemá vlastnú budovu,  

 chýba materiálne vybavenie učební pre tanečný odbor, kostýmové vybavenie, učebné pomôcky, 

 chýbajú ateliéry pre výtvarný odbor v Hrabušiciach, Poráči a v Mlynkoch 

 

 



j) priložte kópiu hospodárskej správy   

prílohy : schválený rozpočet pre rok 2019  Radou OZ Nobela. 

   hospodárska správa za rok 2019 

k) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a 
vyhodnotenie jeho plnenia (uveďte aj priority koncepčného zámeru rozvoja školy na nasledujúci 
školský rok):  

• zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v umeleckej oblasti, 

• zabezpečiť využitie voľného času formou elokovaných pracovísk a tak umožniť žiakom z odľahlých 
obcí na svoju sebarealizáciu, 

• podieľať sa na formovaní talentovaných detí, 

• podieľať sa na priamom vystupovaní detí pred publikom, 

• pomáha utvárať návyky v umeleckom rozvoji  a využívania voľného času, 

• svojimi aktivitami napomáhať k vytváraniu pozitívneho hodnotového rebríčka, 

• posilňovať v mladých ľuďoch prosociálnu, mravnú a multikultúrnu výchovu, 

Škola na základe menovaných priorít sleduje pozitívne zmeny u žiakov s využívaním voľného času a budovania 
hodnotového rebríčka v tomto sociálnom prostredí.  

l) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 

• priaznivý demografický vývoj znamenajúci perspektívu rozvoja školy, 
• zameriavať sa na deti a žiakov z obcí, 

• kvalifikovaní pedagógovia, 

• výsledky súťaží a vystúpení, 

• z hľadiska prostredia poloha obce v blízkosti Slovenského raja  a dostupnosti prírodných krás. 

m) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium – nepovinné údaje: 

• pomáhame utvárať návyky v umeleckom rozvoji  a využívania voľného času a následného realizovania 
sa v tomto odvetví, 

• svojimi aktivitami napomáhame k vytváraniu pozitívneho hodnotového rebríčka. 

V Kežmarku, dňa: 20.09.2019 

Vypracovala: :Mgr. Melánia Sopková  

telefón, email:  nobela.zus@gmail.com,  

              sopkova.melania@gmail.com 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Súkromnej základnej umeleckej 

školy Nobela, so sídlom v Hrabušiciach bola prerokovaná Pedagogickou Radou dňa 02.10.2019 a 

odsúhlasená Radou školy dňa 24.09.2019. 


