
Súkromná základná umelecká škola Nobela, Hlavná 369/91, Hrabušice 

 

Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých 
škôl za školský rok 2019/2020 

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 

 

§ 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 , sopkova.melania@gmail.com 

riaditeľ:  Mgr. Melánia Sopková 

zástupcovia riaditeľa, aj s určením oblasti „zástupcovia“   

Rada školy  

predseda Rady školy: Mgr. Ladislav Pompa 

ďalšie poradné orgány : Umelecká rada 

Pedagogická rada 

Predmetové komisie 

 

 



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

celkový počet žiakov- 191:  tanečný  odbor- 107, výtvarný odbor – 30, literárno- dramatický odbor: 0, hudobný 
odbor – 54,  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 – 18 žiakov 

2. ročník – 22 žiakov 

3. ročník -   21 žiakov 

4. ročník – 32 žiakov 

1. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 40 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. 2020):   

počet pedagogických zamestnancov: 5 

z toho pedagógovia, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad: 1: 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 

Názov akcie:  Sústredenie žiakov hudobného odboru 



Miesto:   ZŠ s MŠ - Hrabušice 

Termín realizácie: 14.12 2019 

Počet dní: 1 

Počet žiakov, ročník:  počet žiakov – 12 žiakov 

Zodpovedný vedúci: triedny učitelia: Mgr. Ladislav Pompa, Matúš Pompa Dis. Art 

Cieľová skupina: žiaci prvého a druhého stupňa hudobného odboru 

Cieľ akcie:  nácvik komorných vianočných skladieb s kapelou  

 

Program akcie:  

1. Štastie zdravie pokoj svätý 

2. Búvaj dieťa krásne 

3. Poďme bratia do Betlema 

4. Narodil sa Kristus Pán 

5. Rolničky, rolničky 

6. Tichá noc 

7. Štastné a veselé vianoce 

 

Záver:  

Dňa 14.12  2019 od 14.00 hod do 17.30 hod sa konalo v priestore  Základnej školy Hrabušice sústredenie žiakov 

hudobného odboru. Žiaci nacvičovali známe vianočné piesne v komornom zoskupení.  Každý člen kapely počas 

nácviku skladieb vystriedal viacero melodických a rytmických hudobných nástrojov. Spojenie viacero  nástrojov  

a spevu vyústilo  v jeden melodický a rytmický celok počas ktorého odzneli známe vianočné melódie. Dané 

sústredenie sa konalo pre potreby vianočného koncertu, ktorý sa bude konať dňa 15. 12 2019 v priestore ZŠ s MŠ 

Hrabušice 

 

Názov akcie:  Sústredenie žiakov hudobného odboru 

Miesto:   ZŠ s MŠ - Hrabušice 

Termín realizácie: 30.11- 1.12 2019 

Počet dní: 2 

Počet žiakov, ročník:  počet žiakov – 12 žiakov 

Zodpovedný vedúci: triedny učitelia: Mgr. Ladislav Pompa, Matúš Pompa Dis. Art 

Cieľová skupina: žiaci prvého a druhého stupňa hudobného odboru 



Cieľ akcie:  nácvik komorných vianočných skladieb s kapelou  

 

Program akcie:  

1. Štastie zdravie pokoj svätý 

2. Búvaj dieťa krásne 

3. Poďme bratia do Betlema 

4. Narodil sa Kristus Pán 

5. Rolničky, rolničky 

6. Tichá noc 

7. Štastné a veselé vianoce 

 

Záver:  

Dňa30.11 2019 a 1.12  2019 od 14.00 hod do 17.30 hod sa konalo v priestore  Základnej školy Hrabušice 

sústredenie žiakov hudobného odboru. Žiaci nacvičovali známe vianočné piesne v komornom zoskupení.  Každý 

člen kapely počas nácviku skladieb vystriedal viacero melodických a rytmických hudobných nástrojov. Spojenie 

viacero  nástrojov  a spevu vyústilo  v jeden melodický a rytmický celok počas ktorého odzneli známe vianočné 

melódie. Dané sústredenie sa konalo pre potreby vianočného koncertu, ktorý sa bude konať dňa 15. 12 2019 v 

priestore ZŠ s MŠ Hrabušice 

 

Názov akcie:  Vianočný koncert 

Miesto:   ZŠ s MŠ - Hrabušice 

Termín realizácie: 15.12 2019 

Počet dní: 1 

Počet žiakov, ročník:  počet žiakov – 40 žiakov 

Zodpovedný vedúci: triedny učitelia: Mgr. Ladislav Pompa, Matúš Pompa Dis. Art, Mgr. Kristína Šimková, 
Katarína Smoradová 

Cieľová skupina: žiaci prvého a druhého stupňa hudobného a tanečného odboru 

Cieľ akcie:  Interpretácia naštudovaných skladieb, výstava výtvarných prac, tanečné vystúpenie. 

Program akcie:  

1. Štastie zdravie pokoj svätý – komorné zoskúpenie 

2. Búvaj dieťa krásne – komorné zoskúpenie 

3. Poďme bratia do Betlema – komorné zoskúpenie 

4. Narodil sa Kristus Pán – komorné zoskúpenie 



5. Rolničky, rolničky – komorné zoskúpenie 

6. Tichá noc – komorné zoskúpenie 

7. Štastné a veselé vianoce – duo: Tamara Hudáková, Kristína Antášová 

8. Stela Kroščenová – tam rástla krásna jedlička 

9. Andrej Paľúch – the saint 

10. Tanečné vystúpenie žiakov tanečného odboru 

11. Tanečné vystúpenie žiakov tanečného odboru 

12. Tanečné vystúpenie žiakov tanečného odboru 

13. Tanečné vystúpenie žiakov tanečného odboru 

Záver:  

Dňa 15. 12 2019 o 15.00 hod sa konal v priestore  Základnej školy s materskou školou Hrabušice  vianočný koncert 

spojený s výstavou výtvarných prác. Na koncerte sa predstavila hudobná kapela, ktorú tvorili žiaci hudobného 

odboru rôzneho veku. Interpretovali známe vianočné piesne, koledy na viacerých hudobných nástrojov ako, klavír, 

gitara, husle, triangel, ozvučné drievka, marimba a spev. Medzi jednotlivými číslami programu žiakov hudobného 

a tanečného dobru sa prezentovali žiaci szuš Nobela vianočnými básňami. Žiaci výtvarného odboru si pripravili 

výstavu vianočných prác, ktoré zdobili priestor vystúpenia.  O úvodné a záverečné slovo sa postarala Mgr. 

Miroslava Hodálová. Program trval  55 min. Návštevnosť koncertu bola približne 70 ľudí a ohlasy na dané 

vystúpenie a výstavu výtvarných prác boli zo strany publika veľmi pozitívne. 

 

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 

V tomto školskom roku sa dokúpilo do Výtvarného  odboru: farebné ceruzky, akrylové farby, štetce, maliarske 
špachtle, grafické ceruzy, tempery, bavlnené maliarske plátno, uhlíky, výkresy, náčrtníky, tuš, lepidlo, vodové 
farby, plastelína; hlina a glazúra, závesné mapy na stenu – Delenie a miešanie farieb 



Hudobný odbor – závesné mapy na stenu – Hudobné nástroje v orchestri, Základy, Stupnice 

Tanečný odbor – baletné tyče 

j) priložte kópiu hospodárskej správy   

prílohy : schválený rozpočet pre rok 2020  Radou OZ Nobela. 

   hospodárska správa za rok 2020 

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: 24.02.2021 

Vypracovala: :Mgr. Melánia Sopková  

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

  +421907495990 

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

školy Nobela, so sídlom v Hrabušiciach bola prerokovaná Pedagogickou Radou dňa 17.03.2021 a 

odsúhlasená Radou školy dňa 23.03.2021. 


