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Základná umelecká škola Antona Cígera 

 

Hviezdoslavova 12, 06001 Kežmarok 

Telefón: budova Hviezdoslavova 12, hudobný odbor: 052/4523023, budova Kostolné 

nám.15, hudobný, výtvarný a literárno-dramatický odbor: 052/4523027 

www.zusantonacigera.sk 

e-mail : zus.kk@stonline . sk 

Zriaďovateľ školy: mesto Kežmarok 

Riaditeľ školy : Ján Levocký / 0907 882 249 / 

Rada školy : predseda – Mgr.Slavomír Kolesár / 0908 330 719 / 

členovia - pedagogickí zamestnanci:          Gabriela Kornajová/0915 320 069/  

ostatní zamestnanci:                              Bc.Zdenka Sabolová /0910 558 317/ 

zástupcovia rodičov:                    PaedDr. Anna Ondo-Eštóková /0903 284 450/ 

Mgr.     Barbora Kaprálová     

                                                                    Jana Fassingerová/0915 328 899/ 

                                                      PaedDr. Zuzana Zacherová 

zástupcovia zriaďovateľa:                   Ing. Miroslav Perignáth /0905 407 942/ 

                                                             Ing. Marta Sabolová   

                                                                      Ján Holova / 0905 494 738/ 

                                                              Mgr. Iveta Kušmíreková do  

                                                               Mgr.Ladislav Petras /0940 510 069/ od 

             Poradné orgány školy : v školskom roku 2019/2020 pracovali predmetové komisie 

učiteľov : 

- VO,TO,LDO a vyučujúcich klavír a keyboard, sláčikové nástroje, gitara 



 

A. ÚDAJE  O POČTE  ŽIAKOV 

 

 

Počet žiakov v šk.roku 2019/2020 :     1106 

hudobný odbor - 368 

výtvarný odbor - 375 

literárno-dramatický odbor – 80 

tanečný odbor  - 283 

 

Prijatí žiaci do PHV - 45 

                          PVV - 16 

                          PDV –5 

                          PTV – 97 

Spolu  163 žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. ÚDAJE  O ZAPÍSANÝCH  ŽIAKOCH  

 

Prehľad žiakov v jednotlivých odboroch a ročníkoch v 1.  a 2 . stupni 

 

 

Školský rok 

2019/2020 

ŠKVP od 2008 

 

Spolu 
z toho 

dievčatá 

v odbore  

 
(ženy) výtvarnom 

liter.-

dramat. 
hudobnom 

tanečnom 

1 2 3 4 5 
6 

I.stupeň 

1.časť 

 

 

 

 

I.stupeň 

2.časť 

 

 

 

prípravný 

ročník 
163 94 16 5 45 

97 

1. ročník 177 122 59 14 72 32 

2. ročník 164 114 63 13 62 26 

3. ročník 152 109 50 18 49 35 

4. ročník 124 100 46 6 46 26 

1. ročník 89 70 38 11 25 15 

2. ročník 67 67 22 2 26 17 

3. ročník 58 58 25 1 13 19 

4. ročník 30 30 17 2 4 7 

5.ročník 19 19 19 - - - 

 spolu 880 689 339 67 297 177 

Štúdium  pre dospelých : študovalo 9 žiakov / 8 v hudobnom a 1 vo výtvarnom odbore /



 

Školský rok  

 

2019/2020 

Spolu 

z toho 

dievčatá 

(ženy) 

v odbore 

výtvarnom 
liter.-

dramat. 
hudobnom tanečnom 

1 2 3 4 5 6 

II.stupeň 

prípravný 

ročník 
- - - - - 

- 

1. ročník 24 20 4 - 3 9 

2. ročník 11 9 1 - 4 - 

3. ročník 11 6 7 4        1               - 

4. ročník 8 8 7 - - - 

spolu 54 43 19 5 8 9 

C.  ÚDAJE  O  ABSOLVENTOCH  

 

V školskom roku 2019/2020 sme v rozšírenom štúdiu nemali zaradeného žiadneho žiaka 

Štúdium  pre dospelých : študovalo 9 žiakov / 8 v hudobnom a 1 vo výtvarnom odbore /



 

D. ŠTRUKTÚRA  ŠTUDIJNÝCH  ODBOROV  A ZOZNAM  UPLATŇOVANÝCH  UČEBNÝCH  

PLÁNOV 

 

V školskom roku 2019/2020 sa v škole vyučovalo v odboroch hudobnom, 

výtvarnom, literárno – dramatickom a tanečnom odbore , podľa ŠVP / ktorý schválilo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4. februára 2015 pod číslom 
2015-6346/5841:1-10A0 pre základné umelecké školy s platnosťou od 1. septembra 2015./  

Vyučované predmety- hudobného odboru : prípravná hudobná výchova, klavír, keyboard, 

akordeón, husle, violončelo, gitara, kontrabas, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, 

saxofón, spev, spev. zbor, komorná hra ,súborová hra, orchestrálna hra, štvorručná hra, 

hudobná náuka, bicie nástroje. 

-výtvarného odboru: predškolská výtvarná výchova, kresba, maľba, grafika, modelovanie, 

dekoratívne činnosti, počítačová grafika, digitálna fotografia . 

-literárno-dramatického odboru : prípravná dramatická výchova, dramatická príprava, 

dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes. práca v súbore, technika vodenia bábok, štúdium rolí 

a umelecký prednes, dejiny dramatickej tvorby, hudobná a hlasová príprava. 

-tanečného odboru  : tanečná príprava / FS Goralík/, tanečná príprava /FS Maguráčik/ 

Pre tento školský rok bol schválený Školský vzdelávací program , ako samostatný dokument 

pre 1.ročník druhého stupňa Primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B a vyučovali 

sme podľa neho vo všetkých odboroch v 1. - 4. ročníka prvej časti základného štúdia a v 1.- 4. 

ročníku 2. časti základného štúdia. Žiaci 4.ročníka boli zároveň absolventmi prvej časti, 

prvého stupňa primárneho umeleckého vzdelávania. 

E.  ÚDAJE  O POČTE  ZAMESTNANCOV  A PLNENÍ  KVALIFIKAČNÉHO  PREDPOKLADU  

PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV 

Počet pedagogických zamestnancov  44 

Počet prevádzkových zamestnancov 5 + 1 ÚPSR 

Prepočítaný počet úväzkov pedagogických pracovníkov spolu 24,17, fyzický 28,02 

Prepočítaný počet úväzkov nepedagogických pracovníkov spolu 4,17,fyzický 5 

 

 

 



Pracovný 

pomer 

Počet pedag 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 31 6 31 5+1 

DPP 0 0 0 0 

Znížený úväzok 

spolu 

 

13 2 13 2 

ZPS 1 1 0 0 

Na dohodu 0 0 0 0 

Z počtu pedagogických zamestnancov 44 je kvalifikovaných 41 /čo je 93,18 % /, na plný 

úväzok pracuje 31 učiteľov / čo je 70,45 %/ . Väčšina pedagogických pracovníkov sa 

pravidelne zúčastňuje metodických podujatí MPC v Prešove, metodických  podujatí v rámci 

EPTA a ESTA v Bratislave a škola takéto podujatia organizuje pre širší región. Účastníci 

týchto podujatí potom svoje poznatky a skúsenosti prezentujú v rámci predmetových komisií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. ÚDAJE  O AKTIVITÁCH  A PREZENTÁCII  ŠKOLY  NA  VEREJNOSTI 

 

Hudobný odbor 

 

September   : ZUŠ A.Cígera v Kežmarku je spoluorganizátor Kežmarskej 

hudobnej jesene. 

Október  : ZUŠ A.Cígera v Kežmarku je spoluorganizátor Kežmarskej hudobnej 

jesene 

December  :   

02. 12. 2019 prvý adventný koncert v baptistickej modlitebni v  Kežmarku                

09. 12. 2019 druhý adventný koncert  v grécko-katolíckom kostole v Kežmarku 

16. 12. 2019 tretí adventný koncert v ev.a.v. kostole v Ľubici  

23. 12. 2019 štvrtý adventný koncert v auditóriu v evanjelickom Lýceu 

v Kežmarku – účinkovali žiaci a učitelia ZUŠ.                                                          

 od 07. 12. do 21. 12.     -  Triedne koncerty všetkých učiteľov HO. 

Január  :  

06. 01. 2020 novoročný koncert v Mariánskom/ Paulínskom/ kostole 

s uvedením CD školy     . 

Február  :  

08. 02. 2020 - Interpretačný seminár, ktorý bol zameraný na zlepšenie zručnostì 

v hre na flaute, hráči interpretovali prednesové skladby, na ktorých s 

pedagógom pracovali na polhodinových hodinách. Lektorkou seminára bola 

Mgr.art. Ivica Gabrišová, ArtD., ktorá v súčasnosti pedagogicky pôsobí na 

Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. 

Za ZUŠ A. Cígera sa zúčastnili: 

Nina Urigová, Terézia Adamjaková, Viktória Galliková, Alexandra Schmidtová 

pod vedením p. uč. Janky Tomalovej. 



ZUŠ M.Hemerkovej v Košiciach, Občianske združenie rodičov a priateľov 
umenia ZUŠ M. Hemerkovej, Konzervatórium Timonova, Košice a Verejná 
knižnica Jána Bocatia v Košiciach pripravili flautový seminár pod vedením 
Mgr.art. Jany Jamborovej v priestoroch hudobného oddelenia Verejnej 
knižnice Jána Bocatia, Hlavná 48 v Košiciach. 
 
 

 

27. 02. 2020 Verejný koncert „Deti deťom“ učiteľov a žiakov ZUŠ. 

Marec , Apríl, Máj,  Jún : 

   Od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 bolo prerušené vyučovanie v školách na 

základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. 

marca 2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

šírenia koronavírusu Covid-19 a následne od 30. marca 2020 do 7. júna 2020 

usmernením ministra školstva. Od 8. júna 2020 do 30. júna 2020 bolo obnovené 

vyučovanie v ZUŠ za prísnych hygienických opatrení spojené s fyzickým 

nástupom žiakov podľa záujmu, ostatní žiaci boli vzdelávaní dištančnou formou 

v domácom prostredí. 

Pedagogickí zamestnanci vyučovali počas celého obdobia mimoriadnej situácie 

v rámci home office (práca z domu) aj práce v škole, u žiakov, ktorí požiadali 

o návrat do školy,  na základe nariadenia p. riaditeľa ZUŠ ZUŠ A. Cígera. 

Pedagógovia využívali kombinovanú formu vzdelávania prostredníctvom online 

aplikácií (messenger, viber, whatsapp, duo, signal, microsoft teams, zoom 

a podobne), usmerňovaním žiakov prostredníctvom zasielania úloh mailom, 

nahrávaním audio a  videoukážok pre účely domáceho nacvičovania 

jednotlivých skladieb, sprostredkovávaním hudobno-zážitkových aktivít a úloh 

pre celkový rozvoj osobnosti a zručností žiakov elektronickou formou. 

Hlavné predmety a hudobná náuka boli hodnotené známkou, ostatné povinné 

predmety hodnotením absolvoval.   

Z dôvodu mimoriadnej situácie sa v 2. polroku neuskutočnili naplánované 

umelecké podujatia. 



Niektoré tematické celky vyžadujúce si detailnú podporu technických zručností 

v hre na nástroji sa presúvajú do nasledujúceho školského roka.   

Triedne koncerty všetkých učiteľov HO – konali sa podľa možnosti a schopnosti 

žiakov / koncerty boli online, cez možné dostupné aplikácie/.   

07. 07. 2020 Absolventský koncert žiakov HO na námestí. 

Júl – august: „Dobré stredy na dvoríku“ 2020 v Kežmarku – interaktívne 

hudobno-dramatické predstavenia na dvore ZUŠ A. Cígera – Kostolné námestie. 

Každú stredu sa pod vedením p. uč. Šavelovej, v spolupráci s p. uč. Abtovou, 

konali interaktívne predstavenia všetkých odborov. Vystupovali žiaci HO, LDO, 

VO a TO, pod vedením svojich triednych učiteľov.  

 

 

 

 

Výtvarný odbor 

 

Výsledky súťaží v školskom roku 2019/2020 

  

 Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaží, kde sme prácami 

našich žiakov uspeli nielen v rámci Slovenska, ale aj sveta. Najvzácnejšie bolo 

pre nás ocenenie v Lidiciach. Získala ho naša žiačka Karolína Olekšáková, 

ktorej  práca bola prezentovaná na plagátoch a na budove v Lidiciach formou 

veľkoplošného plagátu.  Pracovala pod vedením p.uč. Kučkovskej. 

 
 

 Z dôvodu epidemiológie pandémie COVID – 19, nebolo možné realizovať 

vyučovanie, a aj zapojiť žiakov do viacerých súťaží, ktoré sa konali v druhom 

polroku. 

 
Umelecká činnosť a spolupráca:  Tvorba kulís PERINBABA V TATRÁCH, CK 

                                                                       Tatry                                                                          

      Výzdoba nemocničných chodieb v KEŽMARKU 

      Portrét L.w. BEETHOVENA 

      Tvorba KALENDÁRA 



      Tvorba FACEBOOKOVEJ SKUPINY, počas  

                                                                       epidémie 

      DIGITÁLNA KOMPLETIZÁCIA PRÁC  

Realizované súťaže: 

 

September 2019 

 

EX LIBRIS 2019 HLOHOVEC, 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe 

knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov 

 

Október 2019 

 

Cena za maľbu Poľsko Toruń "Zavse zelono, zawse niebiesko 11/ 2019 

Michal Choma, Daniela Andrušková, Vladimíra Oravcová, Janka Briksiová, 

 

November 2019 

 

Nemecko Schwedt N/Oder 2019/20 

Cena: Jakub Paciga 

Cena:Nina Smoleňová 

December 2019 

 

ANJEL VIANOC 2019 POPRAD 

1. miesto Nina Raffajová,  
Čestné uznanie Tamara Bučková, Liliana Kovaříková 

 

Vianočná pohľadnica: Dolný Kubín 2019, medzinárodná výtvarná súťaž 



1. miesto: Ellin Gallyová 
Január 2020  

 

ZLATÝ DRAK, Liptovská Štiavnica 2019, medzinárodná výtvarná súťaž 

Cena za výnimočnú výtvarnú prácu na tému divadlo: Janka Briksiová 

                                                                                     Slávka Briksiová 

                                                                                     Dorotka Muncnerová 

                                                                                     Sabína Galliková 

                                                                                     Júlia Benková 

 Čestné uznanie: Ema Bizubová, Viktória Kaprálová, Barbora Jackulíková, Martin  

Chritz, Ema Rusníková, Dávid Krzysik 

 

Február 2020 

 

PRAMIENOK TRSTENÁ, výtvarná súťaž pre deti predškolského veku 2019 

Vanesa Čavic 1 miesto                             

Sofia Lešková 1. miesto 

Kamila Rothová 1.miesto 

Timea Adamjaková 1. miesto 

 

Elisabeth Helena Dolanská  2. misto 

Soňa Jankočková 2. miesto 

Emília Gondeková 2. miesto 

Sofia Birčáková 2. miesto 



Letty Piegerová 2. miesto 

 

 

Máj 2020 

Celoslovenská súťaž výtvarnej a literárnej tvorby detí DÚHA 24. ročník 

 

Sofia Petrasová              2. miesto 

Barbora Jackulíková      3. miesto 

Lenka Ondo-Eštoková   3. miesto 

Lenka Ondo-Eštoková   čestné uznanie 

 

Moje neistoty celoslovenská výtvarná súťaž 2020, Kežmarok  

  

 Cena: Matej Horný  

 

48. ročník Medzinárodná výtvarná výstava LIDICE 2020 

 

Medaila : Leo Navrátil, Teo Navrátil 

Medaila za kolekciu grafiky: Pacigová Nina, Molčany Zoe, Zoričáková,                         

                                              Barbora, Semaňáková Viktória, Trošanová Sofia 

                                               

 

Realizované výstavy spoločne VO  VIANOCE POD TATRAMI 

      VÝSTAVA ABSOLVENTOV VÝT. ODBORU 

 



Realizované súťaže: VO Petržalská 

 

Vyhodnotenie EX LIBRIS v Hlohovci:  Viktória Rajzíková, ( J. Kučkovská) 

Ocenenie si bola žiačka osobne prebrať na slávnostnej vernisáži. 

Vyhodnotenie JOY OF EUROPA, Srbsko: Ělla Štolcová, ( J. Kučkovská) 

ZAKARPATSKÁ GRAFIKA, Užhorod: Romana Svocáková (J. Kučkovská) 

ZELENÁ A MODRÁ, Torúň, Poľsko  Rita Dudová (J. Kučkovská) 

      Martin Harniš (J. Kučkovská) 

KANAGAVA, Japonsko:   Timotea Galliková, (J. Kučkovská) 

RODINA BEZ CIGARIET, Skalica 

ANJEL VIANOC, Poprad 

BITOLA, Macedónsko: 

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY, Dunajská Streda: 

MALÉ GRAFICKÉ FORMY, Vrútky 

MOJE (NE)ISTOTY, Kežmarok 

VESMÍR OČAMI DETI, Prešov:  Eva Gancarčíková, pod vedením p. Gallikovej 

      Ján Korenko, pod vedením p. Gallikovej 

      Peter Duda, pod vedením p. Lorencovičovej 

      Jonáš Gallik, pod vedením p. Lorencovičovej 

      Filip Hovanec, pod vedením p. Kučkovskej 

      Jakub Slávik, pod vedením p. Gallikovej 

      Viktória Fedáková, pod vedením p. Kučkovskej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literárno – dramatický odbor 

 

AKTIVITY LDO ZUŠ ANTONA CÍGERA KEŽMAROK 2019-20 

SEPTEMBER 

20.9. – NOČNÝ KEŽMAROK – spolupráca s mestom  pri akcii „Pátračska hra“ – animačné 

vstupy na stanovištiach - Účinkujú: Vislocká Lucia, Dernerová Alexandra, Laskovská 

Katarína,Laura Tropová,  Tomáš Štefaňák, Monika Miškovičová, Kubalová Anna, , 

Adam Baláž,  Filip Kuzma, Kaprál Roland, Alžbeta Hanáčková, Viktória Vančová, 

Dominika Ondo-Eštoková, , Šteczová Miroslava, Samuel Sebeš,  Kačmarčíková 

Dominika, Tomalová Martina, Adam Madeja, ( +4 dievčatá z PP) 

 (+príprava textov a kostýmov, nácvik výstupov) 

 

OKTÓBER 

23.10. - NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA „VIŠNOVÝ SAD“ 

V SLOVENSKOM KOMORNOM  DIVADLE MARTIN.  – účasť:  Viktória Vančová, 

Jakub Lesný, Karmen Stracená, Filip Kuzma, Martina Tomalová, Dominika Kačmarčíková 

Adam Baláž,  aprál Roland, Alžbeta Hanáčková,Monika Grichová, Tomáš Štefaňák, 

Monika Miškovičová 

 

22.-23.10. HUDOBNO LITERÁRNE PÁSMO ŽIAKOV LDO- PETRŽALSKÁ V 

ZARIADENÍ PRE SENIOROV V KEŽMARKU, pri príležitosti Úcty k starším v mesiaci 

október.  téma: Starší ľudia, jeseň v prírode aj v ľudskom živote. Učinkujúci:  všetci žiaci 

LDO Petržalská  

 

 

NOVEMBER 

16.11. – Natáčanie študentského filmu „Bytost“ –komparz v Drevenom kostole – Tomáš 

Štefaňák, Nina Džadoňová 

 

21.11. - NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA RAMAGU  

W.SHAKESPEARE:„VEĽA KRIKU PRE NIČ“ V SLOVENSKOM KOMORNOM  

V MSKS KEŽMAROK.  – účasť:  Jakub Lesný, Martina Tomalová, Dominika 

Kačmarčíková ,Monika Grichová, Monika Miškovičová 

 

 

27. – 30.11 .XXVI. -  ROČNÍKA CELOSLOVENSKÉHO FESTIVALU PANTOMÍMY 

A POHYBOVÝCH DIVADIEL PAN 2018 v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnení žiaci: 

Adam Baláž, Alexandra Dernerová,  Vesna Gemzová, Monika Grichová , Alžbeta 

Hanáčková, Roland Kaprál, Anna Kubalová, Filip Kuzma, Emma Kováčová, Katarína 

Laskovská,  Jakub Lesný,  Tomáš Štefaňák, Martina Tomalová, Dominika Kačmarčíková, 

Lucia Vislocká, Laura Tropová ,Viktória Vančová, Vystúpenie v kategórii duo pantomíma – 

„Prepáč, ale nevidím“: Roland Kapráv a Laura Tropová,   trio pantomíma s predstavením 

„Pozri aká nevesta“- Alžbeta Hanáčková, Tomáš  Štefaňák, Adam Baláž.   

DECEMBER 

1.12.  -I. ADVENTNÝ KONCERT – účinkujúci, Martina Tomalová, 

 

8.12. – II.ADVENTNÝ KONCERT – účinkujúci, Natália Ferenčáková 



 

10.12. – nahrávanie prednesov do školského CD – Martina Tomalová, Adam Baláž 

11.12.2019 VIANOČNÁ BESIEDKA ŽIAKOV LDO -PETRŽALSKÁ. Hudobno-

dramatické pásmo uskutočnené v koncertnej sále ZUŠ Petržalská. téma: "Sv. Barbora, Sv. 

Lucia, vianočný les".  Zúčastnení všetci žiaci LDO Petržalská  

 

11.12. – ŽIVÝ BETLEHEM – predstavenie počas Vianočných trhov na námestí v 

Kežmarku– účinkujúci: Alžbeta Hanáčková, Slávka Milá, Adam Madeja, Roland 

Kaprál, Matúš Gaľa, Filip Kuzma, Jakub Lesný, Samuel Sebeš,  Tomáš Štefaňák,  

 

15.12- III. ADVENTNÝ KONCERT – účinkujúci:  Monika Grichová 

 

22.12- IV. ADVENTNÝ KONCERT – účinkujúci:  Filip Kuzma 

 

 

 

JANUÁR 

6.1. – NOVOROČNÝ KONCERT –konferovanie – Patrícia Demeterová 

 

23.1. – účasť na besede so spisovateľom Silvestrom Lavríkom „Posledná barónka“ – 

Filip Kuzma, Monika Grichová 

 

29.1. – RÝMY ZIMY ALEBO SNEHUÁR – otvorená hodina pre rodičov a priateľov 

účinkujúci: Zita Balážová., ŠimonBeliš, Lucia Bendíková, Ivan Brejka, Soňa Brejková, 

Slávka Briksiová, Marek Derner, Matúš Gaľa, Kristína Hanesová, René Kadaši, Klára 

Kadašiová, Rolan Kaprál, Petronela Kaprálová, Amina Komarová. Daniela Kovalská, Júlia 

Krasuľová, Laura Krasuľová, Lukas Kredatus, Lenka Ondo-Eštoková, Ema Purtzová, 

Jasna Slávi, Jovanka Sláviková, Liliana Sosková,  Ella Stracená, Tomáš Štefaňák, Patrik 

Václav, Sebastián Vojtanek 

FEBRUÁR 

21.2. CECHOVÉ A REMESELNÉ FAŠIANGY – účasť v sprievode: Adam Baláž, Alžbeta 

Hanáčková, Katarína Laskovská,  Monika Miškovičová, Miroslava Šteczová, Martina 

Tomalová, Laura Tropová, Lucia Vislocká,  

 

25.2. VANSOVEJ LOMNIČKA 53. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy žien a dievčat 

Monika Grichová, Dominika Kačmarčíková, Martina Tomalová  

27.2. BENEFIČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ ANTONA CÍGERA V KEŽMARKU  

DETI DEŤOM.  Moderovanie : žiaci LDO Petržalská.  

 

28.2. DÚHA – LITERÁRNA SÚŤAŽ –  účasť: Lenka Ondo-Eštoková, Amina Komarová 

 

 



MAREC- JÚN 

- príprava na prímacie pohovory - prijatí žiaci 

Konzervatórium Košice – hudobno-dramatický obbor – Alžbeta Hanáčková 

VŠMU Bratislava – katedra bábkoherectva – Emma Kováčová 

VŠMU Bratislava – divadelná kritiky – Viktória Vančová 

 

JÚL 

1.7. – 1.DOBRÁ STREDA NA DVORIKU – INTERAKTÍVNE PRÁZDNINOVÉ 

POPOLUDNIE  – prezentácia všetkých odborov ZUŠ. Účinkujúci:  Tomáš Štefaňák, Matúš 

Gaľa, Nina Urigová, Darina Pištová, Viktória Galliková, Natália Ferenčáková, Emma 

Kováčová, Jakub Komara 

8.7. – 2.DOBRÁ STREDA NA DVORIKU DVORIKU (INTERAKTÍVNE 

STRETNUTIE S DIVADLOM, PREDNESOM, HUDBOU, VÝTVARNÝMI, 

POHYBOVÝMI A DRAMATICKÝMI AKTIVITAMI)  – prezentácia všetkých odborov 

ZUŠ. Účinkujúci:  Vesna Gemzová, Šimon Beliš, René Kadaši, Sebasdtián Vojtanek, Marek 

Derner, Alexandra Dernerová, Sofia Tomalová, Laura Tropová, Lenka Ondo-Eštoková, 

Amina Komarová, Alžbeta Šlosárová, Adam Baláž, Jakub Komara 

15.7. – 3. DOBRÁ STREDA NA DVORIKU DVORIKU (INTERAKTÍVNE 

STRETNUTIE S DIVADLOM, PREDNESOM, HUDBOU, VÝTVARNÝMI, 

POHYBOVÝMI A DRAMATICKÝMI AKTIVITAMI)  – prezentácia všetkých odborov 

ZUŠ. Účinkujúci: Sebastián Vojtanek, Lenka Kovalská, Soňa Brejková, Viktória Bajusová, 

Simona Janigová, Slávka Špaková, Ivan Ondruška, Anna Kubalová, Filip Kuzma,    

22.7. – 4. DOBRÁ STREDA NA DVORIKU DVORIKU (INTERAKTÍVNE 

STRETNUTIE S DIVADLOM, PREDNESOM, HUDBOU, VÝTVARNÝMI, 

POHYBOVÝMI A DRAMATICKÝMI AKTIVITAMI)  – prezentácia všetkých odborov 

ZUŠ. Účinkujúci:  Júlia Koreňová, Sebastián Vojtanek, Amina Komarová, Klára 

Kadašiová, Soňa Brejková, Viktória Galliková, Bibiána Koreňová, Alžbeta Hanáčková, 

Jakub Komara 

29.7. – DOBRÁ STREDA NA DVORIKU DVORIKU (INTERAKTÍVNE 

STRETNUTIE S DIVADLOM, PREDNESOM, HUDBOU, VÝTVARNÝMI, 

POHYBOVÝMI A DRAMATICKÝMI AKTIVITAMI)  – prezentácia všetkých odborov 

ZUŠ. Účinkujúci: Sofia Tomalová, Klára Kadašiová,  Ester Volná, Eliška Volná, Martina 

Tomalová,  Sebastián Vojtanek, Jakub Komara, Jakub Lesný, moderný tanec -  Sárka Vidova,  

Zuzana Toporcerová, Sandra Blahutova,  Daniela Hascinova,  a Laura Svocakova, súbor 

Goralik 

 



Tanečný odbor 
 

V tomto školskom roku sme sa zúčastnili týchto tanečných akcií: 

 

 

30.9- Vystúpenie v meste - Spring, na módnej prehliadke Vermori.  

20.9- Vystúpenie v meste (choreografie: Mimoni, Victory)  

21.9- Vystúpenie v meste - Mimoni, Victory.  

28.9.- Vystúpenie v Bachledovej doline-otvorenie chodníka v korunách stromov.  

12.10- Vystúpenie v TV - Joj, Československo má talent.  

13.12- Vystúpenie na vianočnom večierku - Agro 

         - Vystúpenie na večierku Legenda.  

12.01- Medzinárodný multižánrový umelecký festival-súťaž-Samba, Ciganky. 

8.02- Florbalový turnaj- vystúpenie ZUŠ - Basket, Ciganky.  

21.2-vystúpenie na Evanjelickom plese v Severke.  

22.2- Vystúpenie na plese v Severke.  

7.3- Narodeninová oslava - vystúpenie ZUŠ - Krvinky, Ciganky, Winter.  

 

 

Z dôvodu šírenia Covid-19, nebolo možné realizovať vyučovanie a aj zapojiť žiakov do viacerých 

tanečných súťaží, ktoré sa konali v druhom polroku. 

G. PROJEKTY 

Vzhľadom na pandemickú situáciu boli všetky pripravené projekty zrušené. 

 

H.  ÚDAJE  O INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

V školskom roku 2019/20 sme nemali žiadnu inšpekciu 

 

 



 

I. ÚDAJE  O PRIESTOROVÝCH  A MATERIÁLNO – TECHNICKÝCH  PODMIENKACH 

 

V šk. roku 2019/20 sme prevzali vyučovací proces, žiakov a zamestnancov zo zrušenej ZUŠ 

na ul. Petržalská 21. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa – mesta Kežmarok a po chválení 

Ministerstvom školstva boli zaradené do siete elokované pracoviska školy na ul. Petržalskej 

21, na ul. Dr. D. Fischera 2, Hradné nám.38, a na ul .Nižná Brána 8. Celkovo vyučovanie 

prebiehalo v Hlavnej budove na ul. Hviezdoslavova 12 a piatich elokovaných pracoviskách. 

Škola sa tak stala s počtom žiakov 1106 jednou z najväčších v okrese Kežmarok. Vzhľadom 

na to, že sa to udialo vo veľmi krátkom čase, škola bola zrušená k 31.augustu 2019 a všetci 

zamestnanci a žiaci boli prijatí k 1. resp.2.septembru, bol to nápor na zamestnancov , aby 

zvládli začiatok šk. roka  a plnili úlohy v stanovených termínoch. Pretože v zrušenej škole 

používali iný software, museli sme naplniť náš software iZUŠ databázou žiakov cestou 

prihlášok a novoprijatí uč. sa museli priebežne oboznamovať s prácou v tomto systéme. 

Neobišlo sa to bez problémov, ale počas šk. roka sme to zvládli. Pretože nie všetci 

zamestnanci zo zrušenej školy si podali prihlášku k novému zamestnávateľovi, tak sme 

museli žiakov, ktorí ostali zadeliť a zastupovať dlhodobo. Žiaľ ani v priebehu šk. roka sa 

nepodarilo nájsť náhradu. 

Škola je súčasťou kultúrno-spoločenského života mesta. Žiaci i učitelia sa pravidelne 

predstavujú verejnosti na verejných koncertoch školy, adventných koncertoch/zorganizovali 

sme 4: v Babtistickej modlitebni v Kežmarku, Rímskokat. kostole v Ľubici, v Ev.a.v. kostole 

a  Gréckokatolíckom chráme v Kežmarku, školskej a  absolventskej výstave, divadelných 

predstaveniach. Učitelia hudobného odboru usporadúvajú triedne koncerty 2 - 4 x ročne. 

Ďalšie účinkovanie bolo poznačené pandemickou situáciou. Od jej vyhlásenia sme 

neusporiadali žiaden koncert. Absolventi školy sa predstavili v úvode prázdnin na námestí 

a ostatní žiaci na podujatí „Dobrá streda na dvoriku“ , kde sme využili priestor záhrady 

a altánku pri budove na Kostolnom nám.15. Toto podujatie sa stretlo s pochopením 

a záujmom žiakov a rodičov a spríjemnilo všetkým prázdninový čas. Vystriedalo sa pri tom 

veľa žiakov zo všetkých odborov školy.  

Žiaci výtvarného odboru sa predstavujú na domácich a zahraničných súťažiach. Žiaci 

hudobného a literárno - dramatického odboru postúpili na viaceré súťaže celoslovenského 

charakteru /príloha/. 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu  sme neusporiadali 15. ročník celoslovenskej súťaže žiakov 

ZUŠ v hre na violončelo “Mladý violončelista Slovenska 2020“ .  

Stalo sa už tradíciou vydanie kalendára z reprodukcií prác žiakov výtvarného odboru školy, 

tento rok mal podobu stolnú a CD nosiča s nahrávkami zaujímavých výkonov žiakov hud. a 

literárno-dramatického odboru za predchádzajúci školský rok. Bolo to už 16 CD v poradí 

okrem výberového CD , ktoré sme pripravili k výročiu školy. 

Priestorové podmienky vyučovania sa zlepšili. Vyučovanie hudobnej náuky prebieha súbežne 

v dvoch učebniach, každá v inej budove. Ďalšia trieda hudobnej náuky je v budove na 

Petržalskej ul.21, žiaci takto nemusia dochádzať. 



Triedy na vyučovanie hudobnej náuky sú vybavené interaktívnymi tabuľami a systémom, 

ktorý umožňuje interaktívne vyučovanie pomocou PC a projektora. Vybavili sme triedy aj 

softvérom na podporu programu Sibelius. Potrebné bude, aby sa vyučujúci a aj ostatní učitelia 

zdokonaľovali v používaní programu Sibelius. V tomto smere máme dobrú spoluprácu s   p. 

Rusnačíkom – RYTMUS Kežmarok, ktorý organizuje metodické podujatia k tomuto softvéru.  

Vyučovanie sa tak zatraktívni a uľahčí prácu vyučujúcim. Doplnila sa školská knižnica 

o knihy a notový materiál. 

Škola používa informačný systém iZUŠ. Je to kompletný systém na prevádzku ZUŠ. Všetci 

ped. zamestnanci majú primerané zručnosti v používaní tohto systému. K polroku sa vytlačili 

opisy vysvedčení a v závere šk . roka aj samotné vysvedčenia, ktoré sme doteraz písali rukou. 

Ped. zamestnanci zvládli vedenie celej triednej dokumentácie v tomto systéme a celá škola 

prešla na kompletnú prevádzku systému. Veľkým prínosom je realizácia platieb od príkazov 

na úhradu až po evidenciu platieb od jednotlivých rodičov. Zlepšil a hlavne sprehľadnil sa 

výber „školného“ . Takisto sa výrazne zlepšila komunikácia s rodičmi elektronickou cestou. 

Zriadili sme SMS bránu, aby okrem mailovej komunikácie bola možná aj sms komunikácia, 

ktorá sa nám osvedčila. Učitelia vedú celú triednu agendu elektronickou cestou s  výnimkou 

žiackej knižky. V tomto šk. roku sa vyplňovali aj všetky protokoly o skúškach v tomto 

systéme a tým bude prechod dokončený. Je na disciplíne pedagických zamestnancov, aby 

koncom týždňa mali doplnenú triednu knihu a nenechávali si to „na neskôr“, pretože tento 

problém sa ešte vyskytoval. Systém je neustále v procese dotvárania a zdokonaľovania, je 

potrebné sledovať novinky a zavádzať ich do praxe. Schválením legislatívy o elektronickom 

archíve sa podstatne zjednodušilo vedenie celej školskej agendy. 

Prínosom je činnosť Občianskeho združenia “Klub priateľov umenia“ , ktoré nahradilo 

činnosť Združenia rodičov pri ZUŠ A. Cígera. Problémom bolo že novoprijatí žiaci ešte 

neprispeli na činnosť OZ a bývale Združenie rodičov pri ZUŠ na ul.Petržalskej 21 vyčerpalo 

všetky fin.prostriedky, preto nemohli týmto žiakom financovať projekty, ktoré predložili. 

Rodičom bolo zo strany vedenia OZ vysvetlené, ako financovanie OZ prebieha. Finančné 

prostriedky, ktoré rodičia poukážu cestou daňového úradu /2%/, prídu na účet OZ v priebehu 

roka a musia byť vyčerpané do konca nasledujúceho kalendárneho roka Sme príjemcami  2% 

z výnosu dane, čo prinieslo finančné prostriedky , z ktorých sa realizujú programy OZ.O 

peniaze je možné žiadať cez mikro projekty na určenom tlačive Rodičia už neplatia žiaden „ 

príspevok“ škole, majú možnosť poukázať 2%, čo využilo veľa rodičov a našli sa aj firmy 

pôsobiace v Kežmarku a okolí. Suma je vyššia, ako z vybratých prostriedkov od rodičov. 

Výbor, tak ako, doteraz tvoria zástupcovia rodičov a oni schvaľujú cestou rozpočtu použitie 

týchto prostriedkov. Aj tento rok tieto sponzorské príspevky priniesli, vďaka väčším firmám 

dostatok prostriedkov na vykrytie mimorozpočtových nákladov programov OZ. Správa 

o hospodárení a podpore projektov bola prednesená na plenárnom stretnutí rodičov - členov 

OZ.  

                                                                                                                                      

Materiálno-technické podmienky školy sú na dobrej úrovni, pravidelne sa dopĺňa inventár 

o nové učebné pomôcky a materiál. Doplnili sme ozvučovací systém a sme schopní vlastným 

vybavením a personálnym obsadením zabezpečiť na profesionálnej úrovni ozvučenie 

hudobných aj divadelných predstavení vo vnútri, ale aj na voľnom priestranstve vrátane 

osvetlenia. Inventár bol presúvaný medzi jednotlivými elokovanými pracoviskami, tak aby 

bol hospodárne využitý a nebolo treba dopĺňať vybavenie nákupom nového. 



Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy je na dobrej úrovni. 

Dotácie zo štátneho rozpočtu cestou originálnych kompetencií mesta v roku 2019: 

 

Výdavky: 

- spolu 524 371,47 .- €,    kapitálové prostriedky /700/ 8 490 .- €  

- mzdy a odvody /610,620/ : 445 068,66 .-€/,                                                                                                  

/610/: 326 395,61 .-€/ ,620/ : 118 673,05.-€/, 

 Prevádzkové náklady /630,640/: 79 302,81.- € 

Z toho vlastné príjmy: 28 590.- €,  z mesta : OK  524 371, 47 .- €  

Vzdelávacie poukazy : 11 546.-€ 

Nevyčerpané finančné prostriedky/presun na rok 2018/  : 6 708.-€ / nečerpané prostriedky zo 

vzdelávacích poukazov/ 

 

Príjmy: 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov /školné/ 28 590.-€/, prenájom hud. nástrojov 105 .-€/, ďalším príjmom boli preplatky 

zo zdravotného poistenia za rok 2018  v sume  18,46.- € ,dobropis za energie za rok 2018 

v sume 1 245,96.- €  a dotácia z ÚPSVaR  6 153,05.- €. 

 

... spolu : 36 007,47.- €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výška poplatku v šk.roku 2019/2020 : 

 individuálne vyučovanie HO /mesiac /6.- €/ 

 kolektívne vyučovanie /PHV, PVV, PDV  /mesiac /3,50.- €/ 

 kolektívne vyučovanie / VO, LDO /mesiac /4,50.- €/ 

 individuálne vyučovanie – druhý hlavný nástroj /mesiac / 12 .- € / 

  kolektívne vyučovanie – druhý / odbor /mesiac /12.- €/  

Podľa VZN     mesta Kežmarok,čl.3 odst.2  -„ Ak žiak odovzdá niektorému odboru ZUŠ 

vzdelávací poukaz ,prispieva žiak ,alebo zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených so štúdiom v danom odbore ZUŠ školné“:/odpočíta sa hodnota vzdelávacieho 

poukazu, v šk.roku 2019/20 to bolo 30.- eur ročne/ 3.- € mesačne 

 

- V prípravnej individuálnej forme HO /mesiac 0,5 € / 

- V individuálnej forme štúdia /mesiac 3€ / 

- V prípravnej skupinovej forme štúdia /mesiac 0,5 € / 

- V skupinovej forme štúdia /mesiac 1,5 € / 

 

Po zmene vykurovacieho systému sa výrazne zlepšili pracovné podmienky v budove  na 

Hviezdoslavovej u.12. Hlavne na chodbách, ale i v jednotlivých učebniach je stabilná teplota. 

Výmena bola financovaná ev.a.v. cirkevným zborom, ktorý je vlastníkom budovy. 

Problémy sú s vykurovaním na ul.Petržalskej 21, kde je dodávka tepla regulovaná a často 

v popoludňajších hodinách vypnutá a učitelia si musia triedy temperovať el. ohrievačmi. Preto 

je potrebné revidovať zmluvu o výpožičke priestorov uzavretú medzi Biskupským úradom 

a školou, ktorá rieši aj dodávku tepla. 

Úpravou pódia v koncertnej sále, doplnením technického vybavenia – osvetlenia na pódiu 

a v sále sa zvýšil komfort. Naša sála je využívaná aj mestom na koncerty a menšie podujatia.  

Jednou z foriem  ako spopularizovať vyučovanie hudobnej náuky bolo i zriadenie novej triedy 

HN, ktorá pozostáva z troch miestností a umožňuje aj iné, netradičné formy vyučovania. Tiež 

úprava triedy hudobnej náuky v budove na Hviezdoslavovej ulici umožňuje vyučovanie 

prvkov rytmiky, ktoré sme implementovali do ŠVP. Je to jedna z nových foriem vyučovania 

s predpokladom zvýšenia záujmu o vyučovanie tohto teoretického predmetu. Doplnili sme 

hudobné  nástroje s vyššou kvalitou zvuku. 

Psycho - hygienické podmienky výchovy a vzdelávania sa zlepšili zaradením prestávok do 

vyučovania /10 min. medzi kolektívne vyučovanie a minimálne jednu prestávku pri 

individuálnom vyučovaní/ počas pracovnej doby. 



Škola má dobrú spoluprácu s rodičmi. Kladne je hodnotená možnosť zapožičania si hud. 

nástrojov, hlavne pre žiakov nižších ročníkov, za úhradu a zapožičanie si študijného notového 

materiálu a kníh. Zabezpečujeme spoločným nákupom študijný materiál pre žiakov / pracovné 

zošity pre vyučovanie hudobnej náuky , notový materiál/ čím šetríme čas a peniaze rodičom. 

Bude potrebné aktivovať rodičov k účasti na spoločných akciách a plenárnom zasadnutí, kde 

je účasť dlhodobo nízka. Využiť možnosti internetu na informovanosť rodičov. Pravidelne 

aktualizovať našu web stránku. 

Pri vyučovaní sa využíva výpočtová technika vo všetkých odboroch. Pri vyučovaní HN 

hudobný odbor , počítačová grafika, dokumentácia, digitálna fotografia - výtvarný odbor , ale 

i v podmienkach literárno-dramatického odboru - texty , scenáre a pod. Výpočtová technika je 

pravidelne podľa finančných možností obmieňaná a modernizovaná. 

Výsledky dosiahnuté v jednotlivých odboroch sú na dobrej úrovni. Žiaci reprezentujú školu 

na mnohých súťažiach, časť výsledkov je uvedená v prílohe. Nedostatky sa priebežne 

odstraňujú. Viac pozornosti bude potrebné venovať využitiu dielne na keramiku. Riešenie 

vidím v úprave rozvrhu a organizovaní tvorivých dielní v čase vedľajších prázdnin vzhľadom 

na to , že sa jedná o časovo náročné činnosti. Ďalšou  možnosťou je prijať pedagóga so 

zameraním na keramiku na čiastočný úväzok a vyčleniť žiakov jednotlivých tried , alebo 

zriadiť skupinu žiakov, ktorí majú záujem o tento predmet a využiť aj vedľajšie prázdniny .  

Pokračujeme vo vyučovaní so skupinou postihnutých detí „Hudobná dielňa“. Vyučovanie 

zabezpečuje p. uč. Abtová, ktorá sa tejto problematike venuje dlhodobo. Sme jednou z prvých 

ZUŠ na Slovensku, ktorá sa takýmto žiakom venuje, preto je potrebné spracovať podklady pre 

ŠVP , metodiku a osnovy. Boli podané projekty na materiálno-technické zabezpečenie 

vyučovania a oslovili sme aj sponzorov. Pri vyučovaní sa využívajú Orffove nástroje ,ktoré 

máme v škole . Cestou OZ sa aj v tomto šk. roku zorganizovala návšteva koncertu ŠF Košice 

pre týchto žiakov, ktorí boli prvýkrát na koncerte mimo mesta. 

Žiaci hud. odboru sa okrem koncertov v škole pravidelne predstavujú pri vystúpeniach v  

širšom okolí , vernisážach a kult. podujatiach v meste. Žiaci literárno-dramatického odboru 

pravidelne spolupracujú v rámci programu pri vyhlásení výsledkov Literárneho Kežmarku. 

Tohtoročné „Divadlenie“ sa v tomto roku pre vzniknutú situáciu nekonalo. 

Spolupráca s partnerskou školou v Bochni – Poľsko  sa v tomto školskom roku nerealizovala. 

Boli zrušené projekty podané na mesto. V telefonických rozhovoroch sme načrtli ďalší smer 

našej spolupráce. 

V čase pandémie bol spôsob vyučovania podobný aj u našich partnerov v Bochni a vo 

Waiburgu. Musikschule Weilburg pripravila miesto tradičnej klavírnej súťaže, ktorá sa 

nekonala, medzinárodnú prehliadku videí žiakov hudobných škôl .Zúčastnili sa jej okrem 

domácich aj naši žiaci a žiaci z Talianska. Ocenenie získal René Kadaši za svoje video, v 

ktorom ukázal, ako sa dá cvičiť doma, ale i v prírode. Finančnú odmenu mu odovzdal 

riad.školy Ján Levocký. 

Verím ,že naša spolupráca bude pokračovať aj naďalej , máme pripravené projekty , ktoré 

chceme realizovať, pokiaľ to situácia v spoločnosti a následne aj finančná situácia umožní. 

Všetky projekty by sme bez podpory mesta a OZ Klub priateľov umenia nemohli realizovať. 

 



J. ZÁVER. 

 

 

Správa bola spracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Z. z. o štruktúre  a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

Podkladmi pre správu boli hodnotiace správy predsedov predmetových komisií a vedúcich 

umeleckých súborov školy, podklady triednych učiteľov k hodnoteniu tried, evidencia 

podujatí podľa mesačných plánov aktivít a správa o hospodárení za rok 2019 a 1. polrok  

2020. 

 

 

 

 

 

 

Ján Levocký, riaditeľ školy                                               V Kežmarku 01.10.2020  

 

 

                      

Správa bola prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa 5 .10.2020 a predložená na 

vyjadrenie Rade školy na zasadnutí 20.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 



 

 

 
                      

 


