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

Správa  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých 

škôl za školský rok 2020/2021 
 

správu na základe vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 435/2020 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 o škole 

názov školy:        Súkromná základná umelecká škola Rosnička 
zriadená:              01.09.2015           
IČO:   42392586      
DIČ:    2120122147 
adresa:  Hlavná 369/91, Hrabušice 
tel.:   +421907 495 990 
www:  www.zusnobela.sk,  
el. schránka: .......................................................... 
e-mail:  nobela.zus@gmail.com, sopkova.melania@gmail.com 
riaditeľ:  Mgr. Melánia Sopková 
zástupcovia riaditeľa, aj s určením oblasti „zástupcovia“  
 

b) základné identifikačné údaje o zriaďovateľovi 

zriaďovateľ:  občianske združenie Nobela 
adresa:   Hviezdoslavova 39, 058 01 Poprad 
IČO:   42090873 
DIČ:  2022963404 
tel.:   +421907 495 990 
el. schránka: .......................................................... 
 

c) základné údaje o Rade školy 

(Informácia o činnosti Rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté 
uznesenia) 
Rada školy  
predseda Rady školy:     Mgr. Ladislav Pompa 
za pedagogických zamestnancov:  Mgr. Ladislav Pompa 
za nepedagogických zamestnancov:  Gabriela Chmurová  
za rodičov:    Miroslava Hudáková 
za zriaďovateľa:     PhDr. Ondrej Srebala, CSc. 
Za zriaďovateľa:     PhDr. Radoslav Dovjak, PhD. 
 
Frekvencia zasadnutí Rady školy pri SZUŠ Nobela v školskom roku 2020/2021: 06.10 2020, 27.1 2021, 23.03 
2021, 17.06 2021, bez uznesení. 
 
Ďalšie poradné orgány školy: 

1. Umelecká rada 
2. Pedagogická rada 

Pedagogická rada sa stretáva raz mesačne na poradách z ktorých štyrikrát ročne vyhodnocuje výchovno-
vzdelávacie výsledky žiakov pri klasifikačnej porade. 

3. Predmetové komisie 

Predmetová komisia pracuje v škole len jedna a to pre všetky odbory:  
Predsedom PK je Mgr. Ladislav Pompa 
Frekvencia zasadnutí Predmetovej komisie v SZUŠ Nobela v školskom roku 2020/2021: 07.10 2020, 04.12 
2020, 19.02 2021, 05.05 2021, 16.06 2021, bez uznesení. 



d) údaje o počte žiakov (údaje sú čerpané z výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2020):   
celkový počet žiakov- 236,  tanečný  odbor- 134, výtvarný odbor – 30, hudobný odbor – 72,  zásadné zmeny v 
priebehu školského roka nenastali. 

PŠ- 73 žiakov 
1. ročník – 31 žiakov 
2. ročník – 24 žiakov 
3. ročník -   25 žiakov 
4. ročník – 22 žiakov 
1. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 30 žiakov 
2.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 30 žiakov 
3.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 1 žiak 
4.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 0  
5.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 0  

 
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 keyboarde, hra na husliach, hra na gitare, spev, hra na nástroji, štvorručná hra, hudobná 
náuka. 
 

e) údaje o počte pedagogických zamestnancov (stav k 30. 6. 2021): 
- počet pedagogických zamestnancov:  5 

 

f)  údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy  
- z toho pedagógovia, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad: 1 

 

g) informácie o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti: 
 
 

Správa o umiestnení sa vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 2020 
 
Výtvarnú súťaž Anjel Vianoc organizuje už tradične Tatranská galéria v Poprade. Už dávno to nie je len 

regionálna súťaž, ale celoslovenská.  Aj napriek situácii s koronavírusom súťaž prebehla. My pedagógovia sme už 

v novembri zadali našim žiakom úlohu namaľovať Anjela. Zúročili všetky schopnosti získané na vyučovaní 

a nakreslili a namaľovali Anjelikov. My sme tých najzaujímavejších vybrali a odniesli do Tatranskej galérie.  

Každý rok je témou Anjel v jeho najrôznejších podobách, materiáloch, ktoré si deti predstavia vo svojej fantázii. 

My sme sa zúčastnili s 3 prácami od pedagógov Mgr. Kopkovej.  

V kategórii ZUŠ sme získali čestné uznanie, a to Jurina Bábelová. Tatranská galéria nám tento diplom zaslala a my 

ho žiačke dáme hneď ako to bude možné. Tešíme sa z úspechu nášho žiaka. 



                                                                                   
 

Správa o akcii Vyfarbi sa! 
 
 
Názov akcie: Vyfarbi sa!  
Počet žiakov: Akcia organizovaná pre žiakov SZUŠ Nobela  
Dátum:28.6.2021 -pondelok  
Čas:12:00- 14:40 hod. 
Miesto: ZŠ Mlynky  
Organizátor: SZUŠ Nobela  
Zodpovedný realizátor Mgr. Natália Dolná  
 
Cieľ akcie:  

1. Úvod akcie- inštrukcie pre žiakov  a príprava materiálu  
2. Maľovanie  a kreslenie na tričká  

 
 

Priebeh akcie: 
Akcia prebiehala v exteriéri školy ZŠ Mlynky. Akcia začala príchodom žiakov z prvého stupňa. Zúčastnili sa žiaci 
výtvarného odboru, ale na moje prekvapenie prišlo aj množstvo žiakov, ktorí nie sú žiakmi SZUŠ Nobela. Všetci 
žiaci prišli v dobrej nálade a celá akcia sa niesla v pozitívnom duchu. Žiaci pilne od prvého momentu pracovali na 
svojich tričkách a nebáli sa tvoriť a pretvárať svoje predstavy. Po určitej chvíli sa k nám pridalo pár starších žiakov, 
ktorí taktiež začali pracovať na svojich tričkách. Všetci žiaci boli nadšení, že si trička môžu vziať so sebou domov. 
Myslím si, že celá akcia dopadla dobre a dokázali sme žiakov motivovať na ďalšie štúdium na našej SZUŠ.  
 
 

Sústredenie žiakov hudobného odboru 
 
Miesto:   Podlesok 
Termín realizácie: 13.6 2021 
Počet dní: 1 
Počet žiakov, ročník:  počet žiakov – 15 žiakov 
Zodpovedný vedúci: triedny učitelia: Mgr. Ladislav Pompa 
Cieľová skupina: žiaci prvého a druhého stupňa hudobného odboru 
Cieľ akcie:  Poznanie okolitej prírody, rozvoj hudobných schopností žiakov. 
 
Program akcie:  
13.00 – 15.00 – príchod Podlesok 
15.00 – 16:30 – opekačka 
16:30 – 17.00 – ranč, kontaktná zoo Poniklec 
17.00 -18-00 – príchod Hrabušice 



 
Záver:  
Dňa 13.6 2021 v čase 13:00 hod do 17.30  sa konal v priestore  Slovenského raja výlet žiakov Základnej Školy a 
žiakov Súkromnej Základnej Umeleckej Školy Nobela v Hrabušiciach. Okrem prechádzky po Slovenskom Raji, 
sme navštívili kontaktnú zoo a rôzne zábavné atrakcie pre deti na ranči Poniklec. Po spoločnej opekačke so žiakmi 
sme navštívili časť Suchá Belá a biele vodopády. Okrem turistiky mali možnosť žiaci rozvíjať hudobné schopnosti 
pomocou spevu a hry na ľahko ovládateľných hudobných nástrojoch. Ohlasy na danú exkurziu po Slovenskom 
raji boli z pozície žiakov a ich rodičov veľmi pozitívne.  
 

Sústredenie žiakov hudobného odboru 
 
Miesto:   Markušovce 
Termín realizácie: 20.6 2021 
Počet dní: 1 
Počet žiakov, ročník:  počet žiakov – 15 žiakov 
Zodpovedný vedúci: triedny učitelia: Mgr. Ladislav Pompa 
Cieľová skupina: žiaci prvého a druhého stupňa hudobného odboru, žiaci ZŠ Hrabušice 
Cieľ akcie:  Poznanie starých hudobných klávesových nástrojov, vývoj klávesových nástrojov, rozvoj hudobných 
a pohybových schopností žiakov 
 
Program akcie:  
13.00 – 13.40 – príchod Markušovce 
14.00 – 15.30 – exkurzia : Letohrádok, kaštieľ Markušovce 
15:30 – 16.30 – Pohybové a hudobné aktivity 
16.30 -17-00 – príchod Hrabušice 
Záver:  
Dňa 20.6  2021 sa konala exkurzia starých hudobných klávesových nástrojov v Markušovciach. Na spomenutej 
exkurzií sa zúčastnili žiaci hudobného odboru SZUŠ Nobela a žiaci ZŠ Hrabušice. Žiaci sa oboznámili s vývojom 
klávesových nástrojov, tiež s históriou kaštieľa a Letohrádku v Markušovciach. Spoločne so žiakmi s Hrabušíc sa 
na výlete zúčastnili aj žiaci iných škôl. Na výlete sa zúčastnilo 90 žiakov. Okrem exkurzie sa žiaci podieľali na  
hudobných aktivitách ako spev ľudových piesní s doprovodom ľahko ovládateľných hudobných nástrojov a 
pohybových aktivít ako futbal, loptové hry... Ohlasy na výlet boli  zo strany žiakov veľmi pozitívne.  
 
                                       

Umenie v prírode 
 
Názov akcie: Umenie v prírode 
Počet žiakov:  Akcia organizovaná pre žiakov výtvarného odboru- 22ks 
Dátum: 17.6.2021 
Čas: 12.10 – 16.45 hod 
Miesto: Hrabušice- Gaštanová ulica- pod gaštanom 
Organizátor: SZUŠ Nobela 
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Pavlína Kopková 
 
Cieľ akcie:  

1. Plenérová kesba (kresba krajiny) 
2. Súťaž- kvíz o farbách 
3. Športové hry 
4. Vyhodnotenie 
 

 
Priebeh akcie: 
 
Pred školou sa zišli všetci žiaci výtvarného odboru. Z triedy sme si zobrali všetky pomôcky- výkresy, dosky, 
ceruzky, pastelky, dosky na kreslenie. Povedali sa základné informácie o bezpečnosti a priebehu akcie.  Karimatky 
sme mali takisto so sebou a dôležitý pitný režim.  
Nasledujúcim bodom akcie bola prechádzka dedinou do cieľového miesta- Gaštanovú ulicu, resp. obrovský starý 
gaštan. Ten nám v tento horúci deň poskytol príjemný chládok. Po nájdení vhodného miesta na tvorenie si žiaci 
porozkladali karimatky, rozdelili pomôcky (dosky na kreslenie, ceruzy, papiere, pastely). Rozhliadli sa vôkol seba 
s asistenciou pedagóga si vybrali vhodný pohľad, ktorý následne realizovali kolorovanou kresbou. V detskom 
výtvarnom prejave kresba z predstavy smeruje k nájdeniu vlastného miesta vo svete prírody, ľudí a vzťahov – 
k výtvarnej výpovedi. Plenérova kresba umožňuje pohotový záznam nápadu, rozvíjanie výtvarných variácií 
a prechod od predstavy k realizácii.  



Po hodinke sme si zahrali športové hry. Mali sme k dispozícii lopty, takisto sme si zahrali Kráľu, kráľu daj vojačka. 
Následne sme si zahrali kvíz. Hrali sme o darček. Balóny. Každý žiak dostal už skôr jeden balón ako darček, ale 
tu bola možnosť zahrať si o viac balónov. Kvíz o farbách môžu hrať aj deti zo škôlky, boli s nami aj dve žiačky 
z materskej školy. Spočíva v písaní alebo kreslení typických farebných vecí. Napr. žlté je vždy slnko, červená je 
vždy krv, modré nebo.... Žiaci mali za určitý čas napísať alebo nakresliť najviac typických vecí. Po skončení sme 
všetko prepočítali a najviac bodov dosiahla Miriam Krátka, druhá bola Katarína Anna Popadičová a tretia bola 
Viktória Tobisová. Dostali balóny ako odmenu.  
Po kvíze sme sa ešte vrátili k našim výkresom a žiaci dokončovali svoje diela.  
Na záver sme si kreslili s kriedami na chodník. Postupne prichádzali rodičia po svoje deti. S ostatnými žiakmi sme 
sa spoločne vybrali ku škole, resp. domov. Tento deň sme strávili umelecky tvorivo aj oddychovo. Žiaci si doniesli 
domov aj darčekmi, aj dojmy z krásneho prežitého dňa.  

 

Správa z vyhodnotenia Vianočnej súťaže SZUŠ Nobela 2020/2021 

Vianočnú súťaž v školskom roku 2020/2021 organizovala SZUŠ Nobela po prvý raz. Žiaci mali určené zadanie, 
ktoré bolo zverejnené na facebooku, a takisto sa zadanie posielalo rodičom na mail.  Témou zadania boli Vianoce, 
čokoľvek spojené s Vianocami a vianočným obdobím. 

Vzhľadom na opatrenia spojené so zabránením šírenia Covid-19, sa súťaž konala v ONLINE priestore. Súťažiaci 
svoje práce zasielali na súťažný email: vianocnasutaz.szus@gmail.com.  

Uzávierka súťaže sa pre nízky záujem posunula zo 17.12.2020 na 10.1.2021. 

Za výtvarný odbor sa žiaci mohli prihlásiť v kategórii vianočné dielo. 

Za výtvarný odbor poslala vianočné dielo len 1 žiačka, ktorú sme aj ocenili za snahu a účasť. žiakov.  

Vyhodnotenie súťaže prebehlo 19.2.2021. Porotu tvorili pedagógovia výtvarného odboru – Mgr. Pavlína Kopková 
a Mgr. Veronika Olbertová.  

Výsledková listina:  

1. Jurina Bábelová Hrabušice 1. ročník 

Ceny pre víťaza bude odovzdaná pri opätovnom spustení prezenčnej výučby. 

Súťažné materiály sú archivované na úložisku SZUŠ Nobela.  

 
h) informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 
- v školskom roku 2020/2021 nebola škola zapojená do žiadneho projektu 

 

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

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2020/2021 nebola vykoná. 
 

j) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

SZUŠ Nobela  sa nachádza v priestoroch ZŠ Hrabušice, tým že škola nedisponuje vlastnou budovou, pracujeme 
formou elokovaných pracovísk:   
 ZŠ Poráč 
 ZŠ Mlynky 

 
 škola nemá vlastnú budovu,  



 materiálno-techické a priestorové vybavenie školy je na dobrej úrovni. 

V školskom roku 2020/2021 sa investovalo do spotrebného materiálu, ako sú pomôcky pre výtvarný odbor,  

dokúpili sa pastelky, akrylové farby, štetce, maliarske potreby, tempery, grafické ceruzy, bavlnené maliarske 

plátno, uhlíky, výkresy, náčrtníky, pre tanečný odbor sa v tomto školskom roku neinvestovalo, nakoľko v čase 

lockdownu škola výchovno- vzdelávací proces zabezpečovala dištančnou formou. 

 

k) informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky 

- 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 Tatier a dostupnosti prírodných krás, 
- 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. 
-  

§ 2 ods. 5 

 
a) informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy podľa 

osobitného predpisu (nepovinný údaj) (§ 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov). 
 

- V zmysle financovania podľa zákona č. 597/2003 Z. z. obec Hrabušice postupovalo v zmysle prijatého 
VZN č.3/ 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/ 2020, a ponechávala si 12 % z rozpočtu SZUŠ Nobela 
pre roky 2020, 2021. 
 

b) informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase (nepovinný 

údaj) : 

- naša škola zabezpečuje svojim žiakom, ako aj žiakom, ktorí nie sú žiakmi našej školy aktivity v ich 

voľnom čase formou plánovaných akcií, ktoré boli v tomto školskom roku prepotrebné, nakoľko 

pandémia spôsobila izoláciu žiakov, zvlášť v školstve, ktoré neplní povinnú školskú dochádzku. 

- Akcie a podujatia rôzneho charakteru boli veľmi obľúbené a vítané, hlavne na jar 2021, kedy sa aj 

opatrenia začali uvoľňovať. 

- Medzi najobľúbenejšie akcie patrili v oblasti pohybu ako napr. tanečné sústredenia v prírode, vedomostné 

celodenné výlety zamerané na učivo ZUŠ, výtvarné plenéry. 

 

d) iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné (nepovinný údaj) : 

V Hrabušiciach, dňa:  21.03.2022 
Vypracovala:   Mgr. Melánia Sopková  
telefón, email:   +421907495990 

nobela.zus@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 

23.03.2022 a Radou školy dňa 25.03.2022. 


