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

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

škôl za školský rok 2021/2022 
 

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:  Viktor Dovjak  
za rodičov:    Mgr. Simona Pompová 
za zriaďovateľa:     PhDr. Ondrej Srebala, CSc. 
Za zriaďovateľa:     PhDr. Radoslav Dovjak, PhD. 
 
Frekvencia zasadnutí Rady školy pri SZUŠ Nobela v školskom roku 2021/2022: 08.11 2021, 27.1 2022, 17.06 
2022, bez uznesení a so zápisnicou z volieb za rodičov. 
 
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 

mailto:sopkova.melania@gmail.com


Frekvencia zasadnutí Predmetovej komisie v SZUŠ Nobela v školskom roku 2021/2022: 07.10 2021, 06.12 
2021, 21.02 2022, 05.05 2022, 16.06 2022, bez uznesení. 
d) údaje o počte žiakov (údaje sú čerpané z výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2021):   
celkový počet žiakov- 245  tanečný  odbor- 105, výtvarný odbor – 47, hudobný odbor – 93,  zásadné zmeny v 
priebehu školského roka nenastali. 

PŠ- 91 žiakov 
1. ročník – 10 žiakov 
2. ročník – 32 žiakov 
3. ročník -  28 žiakov 
4. ročník – 18 žiakov 
1. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 12 žiakov 
2.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 25 žiakov 
3.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 28 žiakov 
4.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 1 žiak  
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. 2022): 
- počet pedagogických zamestnancov:  7 

 
f)  údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy  
- z toho pedagógovia, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad: 0 

 
g) informácie o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti: 

 

Správa o umiestnení sa vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 2021 
 
Výtvarnú súťaž Anjel Vianoc organizuje už tradične Tatranská galéria v Poprade. Už dávno to nie je len 

regionálna súťaž, ale celoslovenská. Tento školský rok sme stihli vytvoriť anjelov ešte počas prezenčného 

vyučovania. 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 10 prácami od pedagógov Mgr. Kopkovej.  

V kategórii ZUŠ sme získali čestné uznania za kolektívne práce, a to Nicol Kurová, Nina Kiktová, Samuel Tarda, 

Timea Paľuchová, Samuel Pelegrin,  Sára Tardová, Natália Jendrálová, Miriam 



Krátka, Viktória Tobisová a Amélia Kurňavová. Tatranská galéria nám tieto čestné uznania zaslala a my ich 

žiakom dáme hneď ako to bude možné. Tešíme sa z úspechu našich žiakov. 

 

Správa o zúčastnení sa vo výtvarnej súťaži V ríši divov 2021 
 
VI. ročník súťaže V ríši divov s témou Divočina v hlave organizovala SZUŠ Rosnička. Súťaž bola odložená kvôli 

pandemickej situácii. Nakoniec bola uzávierka v decembri 2021. My sme  sa zúčastnili s 11 prácami od p. uč. 

Kopkovej.  V tejto súťaži sme neuspeli ,ale tešíme sa na ďalší rok tejto súťaže.  

Žiakom ďakujeme za účasť.   

 

Správa z akcie SZUŠ Nobela 
 
 

Názov akcie: Tanečné popoludnie 

Miesto konania: Zš s Mš Poráč 

Dátum konania: 04.05.2022 

Čas konania: 12:20-17:20 

Zodpovedný pedagóg: Ivana Mingáčová, DiS.art.,  

Elokované pracovisko: ZŠ s MŠ Poráč 

Odbor: Tanečný 

Ročník: MŠ – 6. ročník 

Počet žiakov: 15 

Cieľ: Primárnym účelom akcie je dotrénovať súťažnú choreografiu a vylepšiť v nej detaily. Ďalším cieľom je 

vyskúšať si kostýmy, zistiť prípadné nedostatky a napraviť ich, ale aj vyskúšať si tanec v kostýme, v ktorom 

bude choreografia na súťaži tancovaná. V neposlednom rade je cieľom stráviť príijemné popoludnie, zabaviť sa, 

motivovať deti na súťaž a rozšíriť ich poznatky.        

Dňa 04.05.2022 (STREDA)  sa zúčastnili žiaci základnej a materskej školy Poráč akcie TANEČNÉ 

POPOLUDNIE. 

Stretli sme sa v triede a presunuli sa do tanečnej sály. Po príchode na sálu p.uč. Mingáčová oboznámila žiakov so 

slušným správaním sa, priebehom programu na tejto akcii a rozdala žiakom pitný režim.  

Začali sme pohybovou rozcvičkou, ktorá sa skladala z rozbehačky, kde sme si zahriali svaly a následne sme si 

vhodnými cvikmi precvičili každú časť tela. 

Hneď po rozcvičke a krátkej prestávke sme sa venovali tanečným motívom, ktoré sú súčasťou tanečnej súťažnej 

choreografie. 

Následne sme pokračovali v skúške kostýmoch a účesoch. Po tom ako žiaci boli poobliekaní v krojoch ako budú 

vystupovať na súťaži a zistili sme nedostatky, začali sme trénovať choreografiu. Medzičasom sme si dali krátku 

prestávku na občerstvenie a doplnenie pitného režimu. 

Na koniec akcie v tanci bolo vidieť zmeny a vyčistené tanečné prvky. 

Na záver sme sa porozprávali, čo sa im počas tejto akcie páčilo, prípadne nepáčilo a dohodli sme sa na organizácii 

súťaže. P. uč. Mingáčová žiakov motivovala a povzbudila k výkonu na súťaži.  

Žiaci na záver dostali sladkú odmenu, ktorej sa veľmi potešili. Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  



 

Správa o akcii Popoludnie, ktoré spája odbory 
   

Názov akcie: Popoludnie, ktoré spája odbory 
Počet žiakov:  Akcia organizovaná pre žiakov SZUŠ Nobela  
Dátum: 6.5.2022  
Čas: 12:20- 17:00 hod. 
Miesto: ZŠ Mlynky  
Organizátor: SZUŠ Nobela  
Zodpovedný realizátor Mgr. Natália Dolná , Ivana Mingačová, Dis.art 
 
Cieľ akcie:  

1. Úvod akcie- inštrukcie pre žiakov  a príprava materiálu  
2. Tanečno-pohybové aktivity / výtvarne aktivity 
3. Kombinované aktivity ( tanečno- výtvarný twister a iné) 
4. Maľovanie na tvár  
5. Ukončenie akcie  

 
Priebeh akcie: 
Akcia prebiehala v exteriéri školy ZŠ Mlynky, konkrétne v telocvičný. V telocvični sme     ostali, kvôli zlému 
počasiu, ktoré nám vôbec nevadilo, pretože aj napriek tomu sme strávili podnetné popoludnie spolu so žiakmi. 
Akcia začala príchodom žiakov z druhého stupňa, ktorí najprv vyskúšali kostým na súťaž, kým tanečníci skúšali 
rôzne variácie, výtvarníci pozorovali a pomáhali pri výbere. Výtvarníci nadobudli novú skúsenosť, ktorá súvisí aj 
s umením v divadle, maskérstvom a inými. Neskôr sa k nám pridali žiaci prvého stupňa, ktorí sa práve vrátili z 
výletu. Po príchode všetkých žiakov sme ich oboznámi s prvou aktivitou, ktorá bola kombináciou pohybových a 
výtvarných aktivít. Trať bola vymyslená tak, aby sa hýbali, skákali, ale aj rozmýšľali, pretože mohli napr. stúpiť 
len na základne farby alebo určiť správne dvojice umelcov, diel. Žiakom sa aktivita páčila, všetci sa navzájom 
povzbudzovali. Po ukončenej aktivity sme sa zamerali na herectvo a tanec, aby sme žiakov trošku unavili. Prv sme 
si zahrali klobúkový tanec, pri ktorom sa žiaci riadne nasmiali. Pri tomto tanci sme u nich rozvíjali rytmus a 
sústredenosť. Na naše prekvapenie aktivitu vyhralo dievča. Po tanci sa žiaci museli rozdeliť do skupín a každá 
skupinka musela zahrať alebo zatancovať na tému zviera. Ostatní museli hádať o aké zviera ide. Pri tejto aktivite 
sme si všímali nápaditosť a kooperáciu žiakov. Po tejto pasáži aktivít sme si dali krátku prestávku. Po prestávke 
sme si zahrali umelecké pexeso a maľovali sme na tvár. Dievčatám sa táto aktivita veľmi páčila a povedali, že aj 
ony sa doma snažia maľovať farbami na telo. Po tomto bloku sa žiaci chceli trošku vy blázniť, a tak sme si spolu 
s nimi zahrali rôzne pohybové hry, myslíme si žiaci skôr unavili nás ako my ich. Pred príchodom rodičov sme 
žiakom rozdali sladkú odmenu za aktivitu a účasť. Žiaci nám pomohli poupratovať a spolu sme si sadli a 
porozprávali, čo sme robili, čo sa im páčilo a, čo bolo pre nich najťažšie. Myslíme si, že akcia dopadla dobre a 
podarilo sa nám na tomto pracovisku prepojiť, pripomenúť, zatraktívniť naše odbory. 
                        
             

Správa z akcie SZUŠ Nobela 
 
 

Názov akcie: Grimmy dance cup súťaž 

Miesto konania: Športová hala Prešov 

Dátum konania: 07.05.2022 

Čas konania: 7:00-18:00 

Zodpovedný pedagóg: Ivana Mingáčová, DiS.art.,  

Elokované pracovisko: ZŠ s MŠ Poráč 

Odbor: Tanečný 

Ročník: MŠ – 6. ročník 

Počet žiakov: 15 

Cieľ: Primárnym účelom akcie je zviditeľniť sa, ale aj zistiť aký je to pocit stáť pred divákmi a zvládať stresové 

situácie a v neposlednom rade vidieť a inšpirovať sa ostatnými tanečnými skupinami. Rovnako dôležité je 



poskytnúť všetkým účastníkom nielen možnosť obohatiť svoje vedomosti, poznatky či skúsenosti, ale aj zabaviť 

sa. Dňa 05.05.2022 (Sobota)  sa zúčastnili žiaci základnej a materskej školy Poráč akcie Grimmy dance cup. 

So žiakmi sme sa stretli pred športovou halou, zaregistrovali sme sa a presunuli sa do šatne, ktorá nám bola určená. 

Po príchode do šatne p.uč. Mingáčová oboznámila žiakov so slušným správaním sa, priebehom programu na tejto 

akcii a rozdala žiakom pitný režim a pásky na ruku, vďaka ktorým organizátori vedeli, ktorí žiaci sú účastníkmi 

súťaže .  

Hneď po tom ako si žiaci zložili veci do šatne presunuli sme sa do priestorov, kde prebiehala súťaž. Žiaci sa 

rozcvičili a pokračovali sme v priestorovej a zvukovej skúške. 

Následne sme sa opäť presunuli do šatne, kde sa žiaci obliekli do kostýmov. Po tom ako sme dokončili posledné 

úpravy presunuli sme sa opäť do priestorov, kde práve začínala súťaž. Žiaci sledovali choreografie jednotlivých 

kategórií až kým sme neprišli na rad my.  

Zúčastnení súťažiaci odtancovali choreografiu perfektne a umiestnili sa na 1. mieste.  

Po vyhodnotení sa žiaci prezliekli z kostýmov a presunuli sme sa na námestie Prešova, kde sme si povedali čosi 

o histórii Prešova a jeho pamiatkach. Posledná zástavka bola v pizzerii, kde sme si dali neskorý obed. Čakanie na 

pizzu si deti skrátili v detskom kútiku.  

Žiaci, ktorí nesúťažili celý čas sledovali priebeh tejto akcie. Po skončení akcie boli silno namotivovaní a pripravení 

poriadne pracovať na hodinách, aby sa mohli súťaží zúčastňovať aj oni. 

Na záver popri jedení pizze sme sa porozprávali, čo sa im počas tejto akcie páčilo, prípadne nepáčilo. Rozoberali 

sme jednotlivé choreografie, ale aj ich výkon. P. uč. Mingáčová žiakov pochválila za perfektne odtancovanú 

choreografiu a povzbudila k ďalšej práci a k ďalším takýmto výkonom.  

Žiaci na záver dostali od p. učiteľky sladkú odmenu, ktorej sa veľmi potešili. 

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  

 

 
Správa z akcie SZUŠ Nobela 

 
 

Názov akcie: Tanečný podvečer č.2 

Miesto konania: Zš Spišský Štvrtok 

Dátum konania: 07.06.2022 

Čas konania: 16:00 – 21:00 

Zodpovedný pedagóg: Ivana Mingáčová, DiS.art.,  

Elokované pracovisko: ZŠ Mlynky 

Odbor: Tanečný 

Ročník: 1 - 8. ročník 

Počet žiakov: 15 

Cieľ: Primárnym účelom akcie je zdokonaliť sa v súťažnej tanečnej choreografii. Sekundárnym cieľom je 

vyskúšať si kostými, ktoré budú použité na súťaži.  Rovnako dôležité je poskytnúť všetkým účastníkom nielen 

možnosť obohatiť svoje vedomosti, poznatky či skúsenosti, ale aj zabaviť sa a upevniť kolektív. Dňa 07.06.2022 

(UTOROK)  sa zúčastnili žiaci základnej školy Mlynky akcie TANEČNÝ PODVEČER č.2. 

Stretli sme sa pred budovou školy a presunuli sa do tanečnej sály. Po príchode na sálu p.uč. Mingáčová oboznámila 

žiakov so slušným správaním sa, priebehom programu na tejto akcii. Začali sme pohybovou rozcvičkou, ktorá sa 

skladala z rozbehačky, kde sme si zahriali svaly a následne sme si vhodnými cvikmi precvičili každú časť tela. 



 

Hneď po rozcvičke a krátkej prestávke sme sa venovali tanečným motívom, ktoré sú súčasťou tanečnej súťažnej 

choreografie. 

Následne sme pokračovali v skúške kostýmoch a účesoch. Po tom ako žiaci boli poobliekaní v kostýmoch ako 

budú vystupovať na súťaži a zistili sme nedostatky, začali sme trénovať choreografiu. Medzičasom sme si dali 

krátku prestávku na občerstvenie a doplnenie pitného režimu. 

Na koniec akcie v tanci bolo vidieť zmeny a vyčistené tanečné prvky. 

Na záver sme sa porozprávali, čo sa im počas tejto akcie páčilo, prípadne nepáčilo a dohodli sme sa na organizácii 

súťaže. P. uč. Mingáčová žiakov motivovala a povzbudila k výkonu na súťaži.  

Žiaci na záver dostali večeru a sladkú odmenu, ktorej sa veľmi potešili. 

Na záver sme sa porozprávali, čo sa im počas tejto akcie páčilo, prípadne nepáčilo a dohodli sme sa, že takýto 

tanečný podvečer si ešte zopakujeme. 

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  

 

Súkromná základná umelecká škola Nobela 
 
Názov akcie:  Hudobno – tanečné odpoludnie 
Miesto:   Hrabušice 
Termín realizácie: 10.4 2022 
Počet dní: 1 
Počet žiakov, ročník:  počet žiakov – 30 žiakov 
Zodpovedný vedúci: triedny učitelia: Mgr. Tomáš Vasilčák, Mgr. Ladislav Pompa 
Cieľová skupina: žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ –  Hrabušice 
Cieľ akcie:  Rozvoj tanečno – pohybových a hudobných schopností žiakov 
 
Program akcie:  
13.30 – 14.00 – stretnutie  žiakov, ZŠ Hrabušice 
14.00 – 16.00 – tanečný workshop 
16.00– 18.00 – hudobný workshop 
1800 -18-30 – vyhodnotenie a ukončenie akcie 
17.30 -18.00 – príchod domov 
 
Záver:  
Dňa 10.4 2022 v čase 13:30 hod do 18.30 sa konala v priestore  Základnej školy Hrabušice školská akcia s názvom 
hudobno – tanečné odpoludnie. Táto akcia pozostávala z dvoch workshopov zameraných na rozvoj umeleckých 
schopností žiakov. V prvej časti sa žiaci venovali tanečno – pohybovým aktivitám, ktoré viedol Mgr. Tomáš 
Vasilčák.  Žiaci predvádzali rôzne tanečné kreácie a pohybové aktivity. Po tanci nasledovala druhá časť programu 
zameraná na rozvoj hudobných schopností žiakov. Interpretácia známych slovenských ľudových piesní za pomoci 
ľahko ovládateľných hudobných nástrojov. Súkromná základná umelecká škola Nobela zabezpečila žiakom  pitný 
režim a stravu. Na danej akcií sa zúčastnilo 30 žiakov. Ohlasy na spomínanú akciu, zorganizovanou našou školou 
boli veľmi pozitívne zo strany žiakov a ich rodičov.  
 

Správa o akcii výtvarného odboru elokované pracovisko  Hrabušice 

Názov akcie: 
Predstavenie Pippi dlhá pančucha. 
Počet žiakov:  
15 
Dátum: 
10.04.2022 
Čas: 
14.00 – 19.00 hod 
Doprava:  
Autobus  



Miesto: 
Kultúrny dom, Tatranská 918/80 Smižany  
Organizátor: 
SZUŠ Nobela 
Zodpovedná realizátorka 
Mgr. Vladimíra Brandobur 
 
Cieľ akcie:  

1. Návšteva  divadla 

2. Zvýšiť u žiakov estetické vnímanie a cítenie 

3. Spoznať obec Smižany 

4. Zúžitkovať nové poznatky vo výtvarnej tvorbe  

Priebeh akcie: 

Autobusom z obce Hrabušice sme sa presunuli do Smižian, náš cieľ bola Kultúrny dom a predstavenie s názvom 
Pippi dlhá pančucha. Herci z divadla Actores Rožnava spracovali predstavenie na motívy románu A. Lindgrenovej. 
boli spracované s použitím rôznych techník a materiálov. Množstvo diel s hlbokou myšlienkou a konceptuálnym 
rázom lákali študentov nielen svojou vizuálnou podobou ale aj vnútorným obsahom. Výstava nám ukázala 
prekročenie tradičných hraníc umenia s dôrazom na súčasné technológie. Súčasťou projektu je samostatná 
komorná výstava umelkyne Boženy Augustínovej.  
Žiaci so záujmom obzerali všetky vystavené diela a ich vzájomú inakosť. Spoločne sme diskutovali a rozoberali 
jednotlivé textilné techniky. Pozreli si krátke videa umelcov. Najviac z výstavy zaujali veľkorozmerné tapisérie 
Boženy Augustínovej. Na záver nás čakala stála expozíciu 130 diel umelcov, patriacich do zbierky fondu 
Tatranskej galérie. 
Po návšteve galérie sme sa presunuli do centra mesta Poprad. Obzreli si historické  budovy  ako Kostol svätého 
Egídia, renesančnú zvonicu a pod.. Po dlhej prechádzke sme si oddýchli pri koláčiku v známej umeleckej cukrárni 
Domeniko. Žiakov tu čakala výtvarná aktivita prepojená s aktuálnou výstavou. Vyrobili sme si technikou viazania 
špagátu macramé dekoráciu. Neskôr sme sa presunuli na autobusovú stanicu a odtiaľ vrátili do obce Spišský 
Štiavnik. 

Záver: Žiaci elokovaného pracoviska Spiššký Štiavnik sa dňa 20. marca 2022  zúčastnili výstavy v Tatranskej 
galérii mesta Poprad.  Aktuálne prebieha výstava Textile Art of Today / 6. Medzinárodné trienále textilu. Žiaci 
mohli vydieť práce 83 umelcov z celého sveta plus stálu expozíciu Odkryté hodnoty app. Tak isto spoznali 
historické centrum mesta a vyrobili si textilnú dekoráciu. 

Správa z akcie SZUŠ Nobela 
 
 

Názov akcie: Kábr cup súťaž 

Miesto konania: Športová hala Hlohovec 

Dátum konania: 11.06.2022 

Čas konania: 4:30-19:00 

Zodpovedný pedagóg: Ivana Mingáčová, DiS.art.,  

Elokované pracovisko: ZŠ Mlynky 

Odbor: Tanečný 

Ročník: 1. – 8. ročník 

Počet žiakov: 15 

Cieľ: Primárnym účelom akcie je zviditeľniť sa, ale aj zistiť aký je to pocit stáť pred divákmi a zvládať stresové 

situácie a v neposlednom rade vidieť a inšpirovať sa ostatnými tanečnými skupinami. Rovnako dôležité je 

poskytnúť všetkým účastníkom nielen možnosť obohatiť svoje vedomosti, poznatky či skúsenosti, ale aj zabaviť 

sa. Dňa 11.06.2022 (Sobota)  sa zúčastnili žiaci základnej školy Mlynky akcie – súťaže Kábrt cup. 



 

So žiakmi sme sa stretli pred vlakovou stanicou. P.uč. Mingáčová oboznámila žiakov so slušným správaním 

sa, priebehom programu na tejto akcii. Vlakom sme sa presunuli do Hlohovca s prestupom v Leopoldove. 

Pri vchode do športovej Haly v Hlohovci sme sa zaregistrovali a  presunuli sa do šatne, ktorá nám bola určená. P. 

uč Mingáčová rozdala žiakom pitný režim, občerstvenie a pásky na ruku, vďaka ktorým organizátori vedeli, ktorí 

žiaci sú účastníkmi súťaže .  

Hneď po tom ako si žiaci zložili veci do šatne presunuli sme sa do priestorov, kde prebiehala súťaž. Žiaci sa 

rozcvičili a pokračovali sme v priestorovej a zvukovej skúške. 

Následne sme sa opäť presunuli do šatne, kde sa žiaci obliekli do kostýmov. Po tom ako sme dokončili posledné 

úpravy presunuli sme sa opäť do priestorov, kde práve začínala súťaž. Žiaci sledovali choreografie jednotlivých 

kategórií až kým sme neprišli na rad my.  

Zúčastnení súťažiaci odtancovali choreografiu perfektne a umiestnili sa na 1. mieste.  

Po vyhodnotení sa žiaci prezliekli z kostýmov a presunuli sme sa na vlakovú stanicu. Cestou sme vo vlaku stihli 

neskorý obed.  

Žiaci, ktorí nesúťažili celý čas sledovali priebeh tejto akcie. Po skončení akcie boli silno namotivovaní a pripravení 

poriadne pracovať na hodinách, aby sa mohli súťaží zúčastňovať takýchto súťaží aj oni. 

Na záver počas cesty vlakom do SNV sme sa porozprávali, čo sa im počas tejto akcie páčilo, prípadne nepáčilo. 

Rozoberali sme jednotlivé choreografie, ale aj ich výkon. P. uč. Mingáčová žiakov pochválila za perfektne 

odtancovanú choreografiu a povzbudila k ďalšej práci a k ďalším takýmto výkonom.  

Žiaci na záver dostali od p. učiteľky sladkú odmenu, ktorej sa veľmi potešili. 

Na železničnej stanici v SNV žiakov už čakali rodičia. 

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  

 

 
Správa z akcie SZUŠ Nobela 

 
 

Názov akcie: Tanečný podvečer č.3 

Miesto konania: Zš Spišský Štvrtok 

Dátum konania: 14.06.2022 

Čas konania: 16:00 – 21:00 

Zodpovedný pedagóg: Ivana Mingáčová, DiS.art.,  

Elokované pracovisko: ZŠ Mlynky 

Odbor: Tanečný 

Ročník: 1 - 8. ročník 

Počet žiakov: 15 

Cieľ: Primárnym účelom akcie je zdokonaliť sa v súťažnej tanečnej choreografii. Sekundárnym cieľom je 

vyskúšať si kostými, ktoré budú použité na súťaži.  Rovnako dôležité je poskytnúť všetkým účastníkom nielen 

možnosť obohatiť svoje vedomosti, poznatky či skúsenosti, ale aj zabaviť sa a upevniť kolektív. Dňa 14.06.2022 

(UTOROK)  sa zúčastnili žiaci základnej školy Mlynky akcie TANEČNÝ PODVEČER č.3. 

Stretli sme sa pred budovou školy a presunuli sa do tanečnej sály. Po príchode na sálu p.uč. Mingáčová oboznámila 

žiakov so slušným správaním sa, priebehom programu na tejto akcii.  

 



Začali sme pohybovou rozcvičkou, ktorá sa skladala z rozbehačky na mieste, kde sme si zahriali svaly a následne 

sme si vhodnými tanečnými cvikmi precvičili každú časť tela. 

Hneď po rozcvičke a krátkej prestávke sme začali tréningom, ktorý bol zameraný na naťahovanie svalov a šliach 

a následný strečing. 

Medzičasom sme si dali krátku prestávku na občerstvenie a doplnenie pitného režimu. 

Po namáhavom tréningu a prestávke sme sa venovali  rozboru tanečnej choreografie, ktorú žiaci predviedli na 

súťaži. 

Na záver sme sa presunuli do pizzerie na večeru, kde sme sa  porozprávali, čo sa im počas tejto akcie a súťaže 

páčilo, prípadne nepáčilo. P. uč. Mingáčová žiakov motivovala a povzbudila k ďalším minimálne 

takýmto výkonom.  

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  

 

 
Správa z akcie SZUŠ Nobela 

 
 

Názov akcie: Cassovia Folkfest 

Miesto konania: Košice 

Dátum konania: 23.06.2022 

Čas konania: 12:30 – 21:00 

Zodpovedný pedagóg: Ivana Mingáčová, DiS.art.,  

Elokované pracovisko: ZŠ s š Poráč 

Odbor: Tanečný 

Ročník: 1 - 7. ročník 

Počet žiakov: 15 

Cieľ: Primárnym účelom akcie je rozšíriť si obzory v ľudovej kultúre - tak ako fo volklórných tancoch, spevoch 

a kostýmoch, tak aj v tradičných ľudových pomôckach a účesoch. Žiaci uvidia bohatý kultúrny program a taktiež 

aj tradičný jarmok. Spestrením programu bude aj účasť na veselej karičke z Parchovian, kde budú súčasťou rekordu 

v tancovaní s tanečníkmi z rôznych škôl a tanečných skupín, či folklórnych súborov.  Žiaci sa zúčastnia aj školy 

tanca so známymi folklórnymi tanečníkmi Ivanou a Matejom Topoľovskými, kde môže získať autentické tanečné 

zručnosti. Sekundárnymi cieľmi akcie sú spoznanie mesta Košice, upevnenie vzťahov v kolektíve, stráviť príjemný 

deň a v neposlednom rade zabaviť sa. Dňa 23.06.2022 (UTOROK)  sa zúčastnili žiaci základnej školy Mlynky 

akcie TANEČNÝ PODVEČER č.3. 

Stretli sme sa pred vlakovou stanicou v SNV. P.uč. Mingáčová oboznámila žiakov so slušným správaním 

sa, priebehom programu na tejto akcii.  

Následne sme sa presunuli vlakom do Košíc. 

Po príchode do Košíc sme absolvovali prechádzku po meste kde sme spoznali pamiatky ako je Jakabov palác, 

Dóm sv. Alžbety, Štátne divadlo, atd‘. Ďalej sme si dali neskorú obednú pauzu.  

Po tom ako sa žiaci najedli a oddýchli si v tieni sme sa presunuli na program pod javisko na Hlavnej ulici, kde 

žiaci absolvovali školu tanca a videli rôzne vystúpenia. Program pokračoval v tancovaní veselej karičky z 

Parchovian, kde boli zapojení aj naši žiaci. 

Následne sme sa prešli po jarmoku, kde si žiaci kúpili suveníry a taktiež sme navštívili aj cukráreň. 

 



Na záver sme sa presunuli na vlakovú stanicu a presunuli sme sa vlakom do SNV. Počas sme sa  porozprávali, čo 

sa žiakom počas tejto akcie páčilo, prípadne nepáčilo. Po príchode do SNV sa žiaci počas čakania na rodičov 

občerstvili a dostali sladkú odmenu za tanečný výkon. 

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  

 

Správa z akcie SZUŠ Nobela 
 
 

Názov akcie: Deň rodiny 

Miesto konania: Poráč 

Dátum konania: 28.06.2022 

Čas konania: 14:00-19:00 

Zodpovedný pedagóg: Ivana Mingáčová, DiS.art.,  

Elokované pracovisko: ZŠ s MŠ Poráč 

Odbor: Tanečný 

Ročník:MŠ 1. – 8. ročník 

Počet žiakov: 30 

Cieľ: Primárnym účelom akcie je upevniť vzťahy priateľov, spolužiakov, kamarátov, učiteľov a rodičov navzájom 

medzi sebou.  Žiaci sa zúčastnia prednášky, kde bude hlavná téma týranie, rôznych súťaží, workshopov a atrakcií 

ako je napr. skákací hrad.  Sekundárnymi cieľmi akcie sú nové vedomosti z prednášky a taktiež aj stráviť príjemný 

deň a v neposlednom rade zabaviť sa. Dňa 28.06.2022 (Utorok)  sa zúčastnili žiaci základnej a materskej školy v 

Poráči akcie – deň Rodiny. 

So žiakmi sme sa stretli pred budovou školy. P.uč. Mingáčová oboznámila žiakov so slušným správaním 

sa, priebehom programu na tejto akcii. P. Uč. Klempár rozdal žiakom pitný režim a občerstvenie. Presunuli sme 

sa na ihrisko, kde prebiehala prednáška o týraní, na ktorej sa dozvedeli nové, doposiaľ neznáme informácie. 

V ďalšom bode programu sme si žiaci spolu s rodičmi zahrali rôzne kolektívne športové hry, ako sú napr. sochy a 

metlový tanec, kde žiaci sa učili tímovej práci. Žiakom sa tieto súťaže veľmi páčili.  

Medzi časom rodičia pre žiakov grilovali mäsko a klobásky. Deti sa najedli a pokračovali sme v ďalších 

atrakciách. Žiaci si prešli rôznymi workshopmi ako je škola tanca, hudobný kútik a skákací hrad.  

Žiaci na záver dostali od p. učiteľky sladkú odmenu, ktorej sa veľmi potešili. 

Spokojní rodičia si vzali svoje ratolesti a rozišli sa domov. 

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  

 
Správa z akcie SZUŠ Nobela 

 
Názov akcie: Medzinárodný deň tanca 

Miesto konania: Zš s Mš Poráč 

Dátum konania: 29.04.2022 

Čas konania: 12:20-17:20 

Zodpovedný pedagóg: Ivana Mingáčová, DiS.art., Jana Predovová, DiS art. 

Elokované pracovisko: ZŠ s MŠ Poráč 

Odbor: Tanečný, hudobný 



Ročník: MŠ – 6. ročník 

Počet žiakov: 30 

Cieľ: Primárnym účelom akcie je rozmanitosť a pestrosť programu zloženého z viacerých častí od priblíženia 

menej známych  tanečných žánrov, prezentácie tanečných telies, cez workshopy rôzneho druhu a zábavné atrakcie 

až po tanečné súboje v jednotlivých štýloch tanca. Rovnako dôležité je poskytnúť všetkým účastníkom nielen 

možnosť obohatiť svoje vedomosti, poznatky či skúsenosti, ale aj zabaviť sa. Dňa 29.04.2022 (piatok)  sa zúčastnili 

žiaci základnej a materskej školy Poráč akcie Medzinárodný deň tanca. 

Stretli sme sa v triede a presunuli sa do tanečnej sály. Po príchode na sálu p.uč. Mingáčová oboznámila žiakov so 

slušným správaním sa žiakov na tejto akcii a rozdala žiakom pitný režim. V teoretickej časti sa žiaci oboznámili 

s tanečnými žánrami, ktoré sú menej známe, ale spomenuli sme si aj tanečné zoskupenia, či už viac známe alebo 

menej. K jednotlivým tancom, skupinám sme si pozreli aj video ukážky.  

Po teoretickej časti si žiaci mali možnosť prezrieť, vyskúšať, ale aj zaradiť do správneho žánra tancu  profesionálnu 

tanečnú obuv. Následne sme sa presunuli do praktickej zložky, kde sme sa naučili jednoduchý tanček a zahrali si 

tanečné hry. V jednej z hier žiaci mali v improvizovane tancovať na nejaký druh zvieratka, pri čom ostatné skupiny 

hádali o aký druh tanca a zvieraťa ide. V inej zase mali vytancovať vymyslený príbeh.   

Na záver sme sa porozprávali, čo sa im počas tejto akcie páčilo, prípadne nepáčilo a spoločne  sme vybrali, ktoré 

tanečné kreácie sa nám najviac páčili.  

Žiaci na záver dostali sladkú odmenu, ktorej sa veľmi potešili. 

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  

 

Správa z akcie SZUŠ Nobela 
 

Názov akcie: Kráska a Netvor 

Miesto konania: SNV 

Dátum konania: 29.05.2022 

Čas konania: 13:00-19:00 

Zodpovedný pedagóg: Ivana Mingáčová, DiS.art.,  

Elokované pracovisko: ZŠ s Mš Poráč 

Odbor: Tanečný, hudobný 

Ročník: Mš – 6. ročník 

Počet žiakov: 30 

Cieľ: Primárnym účelom akcie je pozrieť si rozprávkový príbeh, ktorý je zdramatizovaný na motívy rozprávky 

Kráska a zviera od Jeanne-Marie Leprince de Beaumont a vidieť  kreslenú rozprávku aj priamo na divadelných 

doskách odohratú reálnymi ľuďmi - hercami a tak ponúknuť žiakom trošku hereckého umenia, ktoré je úzko 

späté s tanečným a hudobným odborom. Sekundárnym cieľom je zistiť históriu Spišského divadla, pamiatok a 

mesta Spišská Nová Ves. Rovnako dôležité je poskytnúť všetkým účastníkom nielen možnosť obohatiť svoje 

obzory, vedomosti  ale aj zabaviť sa a stráviť príjemné nedeľňajšie popoludnie. Dňa 29.05.2022 (Nedeľa)  sa 

zúčastnili žiaci základnej a materskej školy Poráč  divadelnej akcie Kráska a Netvor. 

So žiakmi sme sa stretli pred divadlom v SNV.  P.uč. Mingáčová oboznámila žiakov so slušným správaním 

sa, priebehom programu na tejto akcii.  

 



Následne sme absolvovali prechádzku po meste, kde sa žiaci dozvedeli o kultúrnych a historických pamiatkach 

a zaujímavostiach spojených s nimi. Žiaci sa dozvedeli nové informácie o najdlhšom námestí SNV, 

Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie – s najvyššou kostolnou vežou Slovenska, Osáriu, 

Miestu priania a zvone, Radnici,, Provinčnom dome s Levočskou bránou Židovskom cintoríne, Mariánskom stĺpe, 

ale a Redute. Počas prechádzky sme navštívili aj cukráreň. 

Ďalej sme sa presunuli do divadla, kde sme si pozreli rozprávku Kráska a Netvor. 

Po skončení predstavenia sme sa presunuli do parku a rozobrali sme si divadelnom predstavenie. Žiaci sa vyjadrili, 

čo sa im v rozprávke páčilo, ta taktiež sme si spomenuli aj momenty, ktoré sa nám páčili menej. Následne sme sa 

trošku rozhýbali pri pohybových aktivitách. 

Na záver sme sa presunuli pred divadlo, kde už žiakov čakali rodičia, s ktorými sa presunuli domov.  

Žiaci sa akcia veľmi páčila a taktiež sa  jej veľmi potešili. 

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  

 

Správa z akcie SZUŠ Nobela 
 

Názov akcie: Tanečné popoludnie 

Miesto konania: Zš Spišský Štvrtok 

Dátum konania: 31.05.2022 

Čas konania: 16:00 – 21:30 

Zodpovedný pedagóg: Ivana Mingáčová, DiS.art.,  

Elokované pracovisko: ZŠ Mlynky 

Odbor: Tanečný 

Ročník: 1 - 8. ročník 

Počet žiakov: 15 

Cieľ: Primárnym účelom akcie je rozmanitosť a pestrosť programu zloženého z viacerých častí ako sú kondičné , 

gymnastické a kardio cvičenia.  Rovnako dôležité je poskytnúť všetkým účastníkom nielen možnosť obohatiť 

svoje vedomosti, poznatky či skúsenosti, ale aj zabaviť sa a upevniť kolektív. Dňa 31.05.2022 (UTOROK)  sa 

zúčastnili žiaci základnej školy Mlynky akcie TANEČNÝ PODVEČER. 

Stretli sme sa pred budovou školy a presunuli sa do tanečnej sály. Po príchode na sálu p.uč. Mingáčová oboznámila 

žiakov so slušným správaním sa, priebehom programu na tejto akcii.  

Začali sme pohybovou rozcvičkou, ktorá sa skladala z rozbehačky, kde sme si zahriali svaly a následne sme si 

vhodnými cvikmi precvičili každú časť tela. 

Hneď po rozcvičke a krátkej prestávke sme sa venovali kondičným cvičeniam, kde sme zapojili cviky z tabaty 

a metafitu a taktiež počas nášho tréningu sme sa venovali aj rôznym gymnastickým a kardio postupom. 

Po namáhavom tréningu sme sa presunuli do miestnej zmrzlinárne a dali si sladkú odmenu. Čakanie na príchod 

rodičov sme využili hľadaním kešky (pokladu)  z geocachingu. 

Na záver sme sa porozprávali, čo sa im počas tejto akcie páčilo, prípadne nepáčilo a dohodli. Žiakom sa páčilo 

a takéto tanečné podvečery chceli zopakovať viackrát. 

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ. 

 
h) informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 
- v školskom roku 2021/2022 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 2021/2022 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-technické a priestorové vybavenie školy je na dobrej úrovni. 

V školskom roku 2021/2022 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. 

 
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 zákonov 
597/2003 Z. z., 596/2003 Z. z. 

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 2022, 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:  23.08.2022 
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 

19.10.2022 a Radou školy dňa 28.09.2022. 


