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1. Údaje o škole
Názov školy:
Adresa:
Telefónne číslo:
Webové sídlo:
Adresa elektronickej pošty:

Základná umelecká škola Jána Cikkera Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica
048/285 80 31
www.zusjcbb.sk
zusjanacikkera@gmail.com

Elokované pracoviská školy:

Meno a priezvisko
Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art
Zdenka Nemešová, DiS. art.
Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.
Mgr. art. Anton Prievalský

EP Lazovná 62, EP Internátna 2A
Vedúci zamestnanci školy
funkcia
riaditeľ školy
zástupkyňa riaditeľa školy
zástupkyňa riaditeľa školy
zástupca riaditeľa školy

Meno a priezvisko

Rada školy
funkcia

PaedDr. Eva Šávoltová
Mgr. art. Iveta Rašková
Mgr. Monika Zemková
Anna Scharfová
Ing. Roman Bystriansky
JUDr. Jana Kupcová
Mgr. Zuzana Mičková, PhD.
Mgr. Dušan Krakovský
doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.
Ing. arch. Hana Kasová
Mgr. Monika Pastuchová

predseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Skupina, za ktorú bol člen
volený/delegovaný
Zástupca rodičov
PZ ZUŠ Jána Cikkera
PZ ZUŠ Jána Cikkera
NZ ZUŠ Jána Cikkera
Zástupca rodičov
Zástupca rodičov
Zástupca rodičov
Zástupca zriaďovateľa
Zástupca zriaďovateľa
Zástupca zriaďovateľa
Zástupca zriaďovateľa

2. Údaje o zriaďovateľovi
Názov zriaďovateľa: Mesto Banská Bystrica
Sídlo: Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica
Telefónne číslo: 048/43 30 321 - 322
Adresa elektronickej pošty: podatelna@banskabystrica.sk

3. Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov
riaditeľa školy
Názov orgánu
Rada školy

Dátumy zasadnutí
21.10.2020
25.02.2021
14.05.2021

Pedagogická rada

24.08.2020
05.10.2020
25.02.2021
24.06.2021

Prijaté uznesenia
Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti.
Správa o realizácií ŠkVP.
Online súťaže pre umelecké
školy.
Správa o realizácií ŠkVP v čase
pandémie.
Aktivity ZUŠ Jána Cikkera
v školskom roku 2020/2021.
Aktuálne vyhlásenia MŠ VVaŠ
SR a RÚVZ.
Výpadok verejných finančných
zdrojov – chod ZUŠ na
Slovensku.
Predstavenie nových
pedagogických zamestnancov.
Vymenovanie členov Umeleckej
rady pre školský rok 2020/2021.
Predstavenie novej ZRŠ.
Usmernenia MŠ VVaŠ SR
o podmienky pre otvorenie školy
v novom školskom roku.
Zápis nových žiakov.
Časový harmonogram náplne
práce PZ na nasledujúce obdobie.
Podmienky pre sprevádzanie
žiakov v budove školy.
Plán profesijného rozvoja podľa
zákona 138/2019 §57.
Zasadnutie Umeleckej rady ZUŠ.
Zasadnutia Predmetových komisií
ZUŠ.
Termínovník úloh na začiatok
školského roka 2020/2021.
Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov – školné.
Termíny absolventských,
záverečných a postupových
komisionálnych skúšok.
Školenie BOZP pre zamestnancov
ZUŠ JC.
Školenie BOZP pre nových
zamestnancov.
Žiadosti o oslobodenie z povinnovoliteľných predmetov.
Online školenie k GDPR.

Umelecká rada

28.08.2020
04.02.2021

Kontrola PZ v systéme iZUŠ.
Žiacke knižky podpísané vedením
školy.
Náplň práce pedagogických
zamestnancov.
Tvorba a položky sociálneho
fondu.
Zrealizované, prebiehajúce
i plánované práce v budovách
ZUŠ v priebehu letných prázdnin
a v blízkom období.
Vyučovanie v speváckom
oddelení a oddelení dychových
nástrojov pokračuje v teoretickej
rovine, na základe príkazu
povinného nosenia rúška
v uzavretých priestoroch.
Vyhodnotenie práce
Predmetových komisií ZUŠ JC za
I. polrok šk. roka 2020/2021.
Správa o realizácií školského
vzdelávacieho programu ZUŠ JC
za I. polrok šk. roka 2020/2021.
Umelecké súťaže a ocenení žiaci
ZUŠ JC za I. polrok 2020/2021.
Aktivity, ocenenia, koncerty,
výstavy a predstavenia ZUŠ JC za
I. polrok šk. roka 2020/2021.
Vyhodnotenie činnosti
Predmetových komisií ZUŠ JC za
II. polrok šk. roka 2020/2021.
Prijatí žiaci na umelecké školy.
Umelecké súťaže a ocenení žiaci
ZUŠ JC za II. polrok 2020/2021.
Komisionálna skúška a zápis do
protokolu.
Termíny k ukončeniu šk. r.
2020/2021.
Letná škola Výtvarného odboru.
Poďakovanie RŠ pedagogickým i
nepedagogickým zamestnancom
ZUŠ Jána Cikkera.
Poďakovanie pedagogických
zamestnancov riaditeľovi školy za
obetavú prácu.
Aktualizácia ŠVP v jednotlivých
predmetových komisiách.
Plán koncertov na aktuálny
školský rok.
Plán profesijného rozvoja.

Predmetová komisia hry na
klavíri

25.08.2020
21.12.2020
08.01.2021
17.05.2021

Predmetová komisia hry na
keyboarde a akordeóne

25.08.2020
21.12.2020
08.01.2021
15.02.2021
16.03.2021
27.04.2021

Predmetová komisia hry na
sláčikových nástrojoch a
cimbale

21.12.2020
08.01.2021
15.02.2021
16.02.2021
12.05.2021

Predmetová komisia hry na
dychových a bicích nástrojoch

28.08.2020
22.12.2020

Detský umelecký festival Banská
Bystrica.
Prebiehajúce online vyučovanie v
jednotlivých umeleckých
odboroch.
Realizácia online koncertov ZUŠ
Jána Cikkera.
Predbežný plán koncertov
a súťaží na šk. rok 2020/2021.
Spôsoby výučby online.
Videonahrávky Vianočný koncert
– online.
Online video Filharmonická
škôlka III. – téma videa:
Prezentácia klavíra deťom
predškolského veku.
Online video: Poznáte
Beethovena?
Zápis a kontrola známok na
výpise Vysvedčenia za 1. polrok
štúdia.
Plán práce pre vyučovaciu
činnosť v školskom roku
2020/2021.
Plán profesijného rozvoja učiteľa.
Dištančné vzdelávanie - pozitíva,
negatíva vyučovacieho procesu
cez sociálne siete.
Metodicko pedagogická činnosť
učiteľa – samovzdelávanie.
Zhodnotenie pedagogickej práce a
výsledkov žiakov za I.
polrok školského roku 2020/2021.
Celoškolská prehliadka
"Pestrofarebné tóny".
Videonahrávka - súčasť
vyučovacieho procesu.
Prehrávky "Tvorivo s ľudovou
piesňou".
Ako sa efektívne vzdelávať
online.
Zachovanie mentálneho zdravia
počas dištančného vzdelávania.
Záverečný koncert husľových
kurzov Písek 2019.
Záverečný koncert husľových
kurzov Písek 2020.
Husľové talenty.
Rozvrhnutie úloh členom
predmetovej komisie

17.02.2021
16.03.2021
17.05.2021

Predmetová komisia hry na
strunových nástrojoch

26.08.2020
16.09.2020
22.12.2020
19.02.2021
07.04.2021
23.06.2021

Predmetová komisia sólového
spevu

24.08.2020
22.12.2020
15.02.2021
03.06.2021

vyplývajúcich z pedagogickej
porady pre školský rok
2020/2021.
Plán súťaží a koncertov oddelenia.
Organizácia a odovzdávanie tlačív
potrebných pre zber údajov.
Činnosť súborov v školskom
roku.
Zaradenie a kontrahovanie žiakov
v školskom roku.
Dištančné vyučovanie – vzájomná
podpora a odovzdávanie
osobných skúseností.
Kontrola úloh a kompletizácia
dokumentov k druhému polroku
školského roka.
Detský umelecký festival –
preloženie na budúci školský rok.
Stanovenie hlavných cieľov
činnosti, plán činnosti a
rozdelenie úloh členom
predmetovej komisie v šk. roku
2020/2021
Termíny koncertov gitarového
oddelenia.
Časovo-tematické plány a
vypisovanie triednej
dokumentácie v iZUŠ.
Profesijný rozvoj učiteľa
prostredníctvom
samovzdelávania.
Formy dištančného vyučovania –
odovzdávanie skúseností.
Možnosť rozvoja prostredníctvom
webinárov.
Postupové a záverečné skúšky.
Online súťaž.
Stanovenie plánu a úloh
predmetovej komisie.
Plán koncertov a súťaží
v aktuálnom školskom roku.
Prispôsobenie formy vyučovania
spevu kvôli pandemickej situácií.
Odovzdávanie si osobných
skúseností s formou dištančného
vyučovania.
Samovzdelávanie pedagógov
prostredníctvom webinárov.

Predmetová komisia zborového
spevu

03.09.2020
05.11.2020
15.02.2021
08.04.2021
27.05.2021

Predmetová komisia Hudobnej
náuky

25.08.2020
18.02.2021
07.04.2021
17.06.2021

Predmetová komisia Literárnodramatického odboru

30.10.2020
11.12.2020
19.02.2021
14.05.2021

Predmetová komisia Výtvarného
odboru

25.09.2020
09.12.2020

Kontrola plnenia úloh v školskom
roku.
Postupové a záverečné skúšky
žiakov oddelenia.
Vypracovanie ŠkVP v súlade
s ŠVP podľa vzoru predloženým
vedením školy.
Plán práce oddelenia na školský
rok 2020/2021.
Zhodnotenie vyučovacieho
procesu v uplynulom školskom
roku.
Návrh alternatívnych metód
pedagogického procesu.
Samoštúdium materiálov
prostredníctvom webinárov.
Odovzdávanie si skúseností
získaných pri dištančnom
vyučovaní.
Vytvorenie Playlistu zborových
skladieb.
Aktualizačné vzdelávanie organizačné zabezpečenie
workshopu.
Príprava podkladov pre
hodnotiacu správu oddelenia.
Tvorba plánu práce pre
vyučovaciu činnosť v školskom
roku 2020/2021 a plán
profesijného rozvoja učiteľa.
Hodnotenie pedagogickej činnosti
a hodnotenie výsledkov žiakov za
1. polrok školského roku
2020/2021.
Metodicko - pedagogická činnosť
pedagógov počas
samovzdelávania.
Príprava hudobnej súťaže
"Ostinato" a písomných testov pre
4. ročník / prvej časti.
Vyhodnotenie školského roka.
Spracovanie tém dištančného
vyučovania.
Pozorovania, výmena ideí
a cvičení.
Čiastočné vyhodnotenie, nábor
nových žiakov, príprava
prijímacích skúšok.
Tvorba plánu práce na šk. r. 202021 pre VO, rozdelenie nových

25.02.2021
20.05.2021

Predmetová komisia Tanečného
odboru

24.08.2020
05.10.2020
16.12.2020
19.02.2021
14.06.2021

žiakov do tried a organizácia
zápisu žiakov na začiatku
septembra.
Príprava online výstavy žiakov
VO z prác vzniknutých počas
dištančného vzdelávania. Ponuka
tvorivých workshopov pre žiakov
VO počas letných prázdnin, ako
kompenzácia dištančného
vzdelávania počas školského roka.
Skvalitnenie online výučby, náplň
a upresnenie ponuky letných
tvorivých workshopov organizačné zabezpečenie,
tematické okruhy práce,
materiálne zabezpečenie akcie.
Organizovanie výstavy žiakov
VO v VKMK v BB - Čiara - tvar
-farba. Vyhodnotenie
absolventských prác, ich
dokončenie a diskusia o
absolventskej výstave.
Plán práce TO na prvý polrok šk.
roka 2020/21, harmonogram
prijímacích skúšok do TO,
príprava na priebeh vyučovacieho
procesu v súvislosti s
pandemickými opatreniami,
príprava tém na aktualizačné
vzdelávanie pedagogických
zamestnancov.
Úprava rozvrhu hodín kvôli
zhoršujúcej sa epidemiologickej
situácii - obmedzenie
premiešavaniu žiakov
v skupinách, zhodnotenie stavu
žiakov, priebeh prijímacích
pohovorov.
Zhodnotenie spôsobu a formy
dištančného vzdelávania, prechod
na online vzdelávanie.
Klasifikácia žiakov za 1. polrok
šk. roka, plán práce v 2. polroku
šk. roka 2020/21, spôsob
motivácie žiakov pri online
vzdelávaní.
Formy a spôsoby,
samovzdelávania učiteľov a
korepetítorov TO.

Príprava vystúpení TO - na Nám.
SNP v rámci charitatívnej akcie
"Káčer na bicykli", večer
súčasného tanca v spolupráci s
Konzervatóriom JLB, S tancom v
parku - vystúpenie všetkých
žiakov TO v spoločnej
choreografii.
Zhodnotenie priebehu dištančného
vzdelávania od októbra do mája
školského roka 2020/21.

4. Údaje o počte žiakov
odbor
Počet žiakov
Z toho štúdium pre
dospelých

spolu

tanečný

výtvarný

literárnodramatický

hudobný

audiovizuálnej
a multimediálnej
tvorby

1.536
17

243
0

491
0

56
0

746
17

0
0

Zdroj údajov: Výkaz Škôl (MŠVVŠ SR) 24 – 01, zber údajov k 15.09.2020.

5. Výsledky hodnotenia žiakov
Počet žiakov
k 30.06.2021

1.488

prospeli s
vyznamenaním

1.430

prospeli

neprospeli

58

0

nehodnotení

opakujú
ročník

0

0

6. Údaje o počte pedagogických zamestnancov, odborných
zamestnancov a ďalších zamestnancov
Počet zamestnancov spolu
k 15.09.2020
92

Pedagogickí zamestnanci

Ďalší zamestnanci

79

13

7. Údaje o plnení
zamestnancov

kvalifikačného

pedagogickí zamestnanci
Počet spolu
Kvalifikovaní
Nekvalifikovaní
Dopĺňajú si kvalifikáciu

predpokladu

pedagogických

Učiteľ

Korepetítor

76
75
0
1

3
2
0
1

8. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÝCH A MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽÍ
školský rok 2020/2021
Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Matej Kubiš
14 rokov
Mgr. Monika Barjaková
Medzinárodná výtvarná súťaž – „Ja a Coronavírus“
29.06. 2020, Dunajská Streda
Ocenenie

Marcel Kajba
7 rokov
Mgr. Monika Barjaková
Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže
„Malé grafické formy“ 2020
02.10. 2020, Vrútky
Mimoriadna cena

Zoja Gajdošová
10 rokov
Mgr. Jozefína Krnáčová
Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže
„Malé grafické formy“ 2020
02.10. 2020, Vrútky
2. miesto

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno školy
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Um
iestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Nina Grešová
9 rokov
Mgr. Eva Beňačková, PhD.
Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže
„Malé grafické formy“ 2020
02.10. 2020, Vrútky
3. miesto

Ivana Považanová
13 rokov
Mgr. Jozefína Krnáčová
Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže
„Malé grafické formy“ 2020
02.10. 2020, Vrútky
3. miesto

ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica
Výtvarný odbor
Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže
„Malé grafické formy“ 2020
02.10. 2020, Vrútky
Cena riaditeľa OÚ Žilina

Jasmine Mikulová
12 rokov
Mgr. Eva Beňačková, PhD.
Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže
„Malé grafické formy“ 2020
02.10. 2020, Vrútky
Cena riaditeľa ZUŠ J. Kafendu, Vrútky

Marianna Kasová
13 rokov
Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.
Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže
„Malé grafické formy“ 2020
02.10. 2020, Vrútky
Práca uverejnená v bulletine

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Zara Ďurečková
10 rokov
Mgr. Eva Beňačková, PhD.
Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže
„Malé grafické formy“ 2020
02.10. 2020, Vrútky
Práca uverejnená v bulletine

Laura Blahová
7 rokov
Mgr. Monika Barjaková
Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže
„Malé grafické formy“ 2020
02.10. 2020, Vrútky
Práca uverejnená v bulletine

Martin Vavrek
8 rokov
Mgr. Eva Beňačková, PhD.
Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže
„Malé grafické formy“ 2020
02.10. 2020, Vrútky
Práca uverejnená v bulletine

Lilly Ťažká
6 rokov
Mgr. Eva Beňačková, PhD.
Medzinárodná výtvarná súťaž
XXI. Žitnoostrovské pastelky
02.10. 2020, Dunajská Streda
Zlatá medaila , víťazná práca

Olívia Országová
7 rokov
Mgr. Eva Beňačková, PhD.
Medzinárodná výtvarná súťaž
XXI. Žitnoostrovské pastelky
02.10. 2020, Dunajská Streda
Zlatá medaila , víťazná práca

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Klavírna spolupráca
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Klavírna spolupráca
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Klavírna spolupráca
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Klavírna spolupráca
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Andrej Miklošík
10 rokov
Mgr. art. Ján Šufliarský
Helena Miklošíková
Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbal žiakov ZUŠ
Cimbalový Prešporok 2020
27. – 28. 11. 2020, Bratislava
Zlaté pásmo

Ľuboslava Jasenčáková
8 rokov
Mgr. art. Evgenia Prievalská
Mgr. art. Natália Serdyuková
I. medzinárodná husľová súťaž „PRIME VIOLIN“
december 2020, Banská Bystrica
3. miesto

Ivan Prievalský
9 rokov
Mgr. art. Evgenia Prievalská
Mgr. art. Natália Serdyuková
I. medzinárodná husľová súťaž „PRIME VIOLIN“
december 2020, Banská Bystrica
2. miesto

Paulína Čadeková
13 rokov
Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.
Medzinárodná výtvarná súťaž pre deti a mládež Vyšehradská
štvorka – V4: Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko
18.12. 2020, Poľský inštitút Bratislava
3. miesto

Dominika Orságová
14 rokov
Mgr. art. Anton Prievalský
Mgr. art. Natália Serdyuková
19. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute
a drevených dychových nástrojoch „ČAROVNÁ FLAUTA 2020“
29. 01. 2021, Nižná
2. miesto

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Hana Vašková
8 rokov
Mgr. Monika Barjaková
Celoslovenská výtvarná súťaž Galérie mesta Bratislavy
Umenie zblízka 8
08.02. 2021, Bratislava
Ocenená práca

Hana Ťavodová
9 rokov
Mgr. Monika Barjaková
Celoslovenská výtvarná súťaž Galérie mesta Bratislavy
Umenie zblízka 8
08.02. 2021, Bratislava
Práca uverejnená v katalógu k projektu Umenie zblízka 8

Jakub Haluška
12 rokov
Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.
Celoslovenská výtvarná súťaž Galérie mesta Bratislavy
Umenie zblízka 8
08.02. 2021, Bratislava
Ocenená práca

Peter Chalupek
6 rokov
Mgr. Monika Barjaková
XXXVI. ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami deti“
okresné kolo
23.04. 2021, Banská Bystrica
Postup do celoslovenského kola

Damián Lubellan
8 rokov
Mgr. Monika Barjaková
XXXVI. ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami deti“
okresné kolo
23.04. 2021, Banská Bystrica
Postup do celoslovenského kola

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Samuel Mojžita
9 rokov
Mgr. Monika Barjaková
XXXVI. ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami deti“
okresné kolo
23.04. 2021, Banská Bystrica
Postup do celoslovenského kola

Nina Kubišová
9 rokov
Mgr. Monika Barjaková
XXXVI. ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami deti“
okresné kolo
23.04. 2021, Banská Bystrica
Postup do celoslovenského kola

Timea Kuňáková
11 rokov
Mgr. Monika Barjaková
XXXVI. ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami deti“
okresné kolo
23.04. 2021, Banská Bystrica
Postup do celoslovenského kola

Lea Lapínová
13 rokov
Mgr. Monika Barjaková
XXXVI. ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami deti“
okresné kolo
23.04. 2021, Banská Bystrica
Postup do celoslovenského kola

Jasmine Ridene
13 rokov
Mgr. Monika Barjaková
XXXVI. ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami deti“
okresné kolo
23.04. 2021, Banská Bystrica
Postup do celoslovenského kola

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Klavírna spolupráca
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Nela Hyriaková
11 rokov
Mgr. art. Anna Kaššová, DiS. art.
10. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom klasickom speve
a sólovom populárnom speve PINK SONG 2021
07.05. 2021, Zvolen
Zlaté pásmo

Tereza Holíková
13 rokov
Mgr. art. Anna Kaššová, DiS. art.
10. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom klasickom speve
a sólovom populárnom speve PINK SONG 2021
07.05. 2021, Zvolen
Strieborné pásmo

Erik Rusko
11 rokov
Mgr. art. Boris Kováč
XVII. ročník umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy
Kováčova Bystrica 2021
03.05. 2021, Banská Bystrica
Laureát súťaže

Barbora Balážová
12 rokov
Mgr. art. Boris Kováč
XVII. ročník umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy
Kováčova Bystrica 2021
03.05. 2021, Banská Bystrica
1. miesto

Ľuboslava Jasenčáková
9 rokov
Mgr. art. Evgenia Prievalská
Mgr. art. Natália Serdyuková
Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž v hre na sláčikových
nástrojoch, Nitrianska Lutna 2021
13.05. 2021, Nitra
2. miesto

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Klavírna spolupráca
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Klavírna spolupráca
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Ivan Prievalský
10 rokov
Mgr. art. Evgenia Prievalská
Mgr. art. Natália Serdyuková
Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž v hre na sláčikových
nástrojoch, Nitrianska Lutna 2021
13.05. 2021, Nitra
1. miesto

Samuel Benedikt Minka
11 rokov
Mgr. art. Evgenia Prievalská
Mgr. art. Natália Serdyuková
Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž v hre na sláčikových
nástrojoch, Nitrianska Lutna 2021
13.05. 2021, Nitra
3. miesto

Dorota Golhová
11 rokov
Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.
48. Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice
01.06. 2020, Lidice, Česká republika
Čestné uznanie

Agáta Švecová
11 rokov
Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.
48. Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice
01.06. 2020, Lidice, Česká republika
Čestné uznanie

Karin Sabolová
14 rokov
Mgr. art. Boris Kováč
Umelecká súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe v poézii Kováčova
Bystrica 2021
25.03. 2021, Banská Bystrica
1. miesto

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Barbora Balážová
12 rokov
Mgr. art. Boris Kováč
67. Hviezdoslavov Kubín (rk)
11.06. 2021, Banská Bystrica
1. miesto

Martina Vančová
8 rokov
Mgr. art. Viktória Didičová
Celoslovenská gitarová online súťaž
LA GUITAROMANIE 2021
15.06. 2021, Martin
Zlaté pásmo

Michal Siman
10 rokov
Mgr. Zlatica Rebová, DiS. art.
13. medzinárodná súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na
keyboard
27.05. 2021, Považská Bystrica
Strieborné pásmo

Martin Moncoľ
11 rokov
Mgr. Zlatica Rebová, DiS. art.
13. medzinárodná súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na
keyboard
27.05. 2021, Považská Bystrica
Bronzové pásmo

Dominik Belopotočan
11 rokov
Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.
Celoslovenská výtvarná súťaž Fullova paleta 2021
27.05. 2021, Ružomberok
1. miesto

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Meno žiaka
Pedagogické vedenie
Súťaž - názov
Termín, miesto konania
Umiestnenie

Deborah Gažová
10 rokov
Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.
Celoslovenská výtvarná súťaž Fullova paleta 2021
27.05. 2021, Ružomberok
2. miesto

Vladimíra Malčeková
19 rokov
Mgr. art. Boris Kováč
67. Hviezdoslavov Kubín (rk)
16.06. 2021, Banská Bystrica
3. miesto

Filip Lacko
10 rokov
Mgr. art. Natália Serdyuková
Medzinárodná klavírna súťaž „Klavírne talenty pre Európu“
22.06. 2021, Dolný Kubín
2. miesto

Filip Prievalský
14 rokov
Mgr. art. Natália Serdyuková
Medzinárodná klavírna súťaž „Klavírne talenty pre Európu“
22.06. 2021, Dolný Kubín
2. miesto

Filip Prievalský
14 rokov
Mgr. art. Natália Serdyuková
Medzinárodná klavírna súťaž „Klavírne talenty pre Európu“
22.06. 2021, Dolný Kubín
Cena za prevedenie diela skladateľa 21. storočia (vlastné
kompozície)

Sumár výsledkov súťaží za školský rok 2020/2021:
Hudobný odbor
Regionálne –
Krajské –
Celoslovenské – 5
Medzinárodné – 3
spolu: 8

Výtvarný odbor
Okresné – 1
Krajské –
Celoslovenské – 3
Medzinárodné – 4
spolu: 8

Literárnodramatický odbor
Regionálne – 3
Krajské –
Celoslovenské –
spolu: 3

Počet ocenení - 48
Počet ocenených
žiakov 46
Spolu 19 súťaží

AKTIVITY ZUŠ JÁNA CIKKERA
Získanie ocenenia na Medzinárodnej
výtvarnej súťaži – Ja a Coronavírus“

Dunajská Streda

August 2020

Výtvarný odbor

Výstava výtvarných prác p. uč.
Mgr. Jozefína Krnáčová

Foyer ZUŠ Jána Cikkera
Banská Bystrica

September
2020

Výtvarný odbor

XXV. Gorazdove Organové dni vo
Zvolene

Zvolen, Banská Bystrica

24. – 26.9.
2020

Hudobný odbor

Vizuálna revitalizácia priestorov
podchodu na Štefánikovom nábreží

Podchod na Štefánikovom
nábreží, BB

26.9. 2020

Výtvarný odbor

ŽOS a Mestský úrad
Dunajská Streda

2.10. 2020

Výtvarný odbor

ZUŠ Frica Kafendu
Vrútky

9.10. 2020

Výtvarný odbor

www.jedensvet.sk

11.11. 2020

Výtvarný odbor

ZUŠ Jozefa Kresánka
Bratislava

27. - 28.11.
2020

Hudobný odbor

Príprava a realizácia filmu:
Démonica čítaj demonika

Online – dištančnou formou

december
2020

Literárnodramatický odbor

Získanie ocenení na medzinárodnej
husľovej súťaži Prime Violin

Akadémia Umení
Banská Bystrica

11.12. 2020

Hudobný odbor

V rámci dištančného vzdelávania,
návšteva SSG – Ako na umenie 3 –
Portrét a figúra.

SSG a Vila Dominika
Skuteckého, Banská Bystrica

8. – 17.12
2020

Výtvarný odbor

Nahrávanie Vianočného video –
pozdravu pre Mesto Banská Bystrica

Evanjelický kostol
Lazovná, Banská Bystrica

17.12. 2020

Hudobný odbor

ZUŠ Vendelína Habovštiaka
Nižná

18.12. 2020

Hudobný odbor

Poľský inštitút
Bratislava

18.12. 2020

Výtvarný odbor

Online výstava prác žiakov
Výtvarného odboru

webstránka
ZUŠ Jána Cikkera

január 2021

Výtvarný odbor

Získanie ocenenia na celoslovenskej
súťaži v hre na drevené dychové
nástroje Čarovná Flauta 2020

ZUŠ Vendelína Habovštiaka
Nižná nad Oravou

29.01. 2021

Hudobný odbor

Získanie ocenení v Medzinárodnej
výtvarnej súťaži „XXI. Žitnoostrovské
pastelky“
Získanie ocenení v Celoslovenskej
súťažnej prehliadke výtvarných prác
detí a mládeže „Malé grafické formy“
Účasť žiakov na online diskusii v
rámci medzinárodného festivalu
dokumentárnych filmov Jeden Svet
Účasť a získanie ocenenia na
Celoslovenskej súťažnej prehliadke
sólovej hry na cimbal žiakov ZUŠ
(online formou)

Odoslanie súťažných skladieb na
celoslovenskú súťaž Čarovná flauta
2020 (online formou)
Získanie ocenenia na medzinárodnej
výtvarnej súťaži pre deti a mládež
Vyšehradská štvorka – V4

Online koncert klavírneho oddelenia

Príprava online koncertu klavírneho
oddelenia
Poslanie výtvarných prác do kancelárie
prezidenta Slovenskej republiky.

webstránka
ZUŠ Jána Cikkera
(youtube.com)
webstránka
ZUŠ Jána Cikkera
(youtube.com)
Kancelária prezidenta
Slovenskej republiky
Bratislava

do konca
januára 2021

Hudobný odbor

2.2. 2021

Hudobný odbor

2.2. 2021

Výtvarný odbor

Získanie ocenení na výtvarnej súťaži
Galérie mesta Bratislavy – Umenie
zblízka 8

Galéria mesta Bratislava

8.2. 2021

Výtvarný odbor

Výstava prác žiakov výtvarného
odboru

Priestory ZUŠ Jána Cikkera

marec 2021

Výtvarný odbor

Získanie ocenenia v súťaži Kováčová
Bystrica vo vlastnej literárnej tvorbe v
poézii

SOS, Banská Bystrica

25.3.2021

Literárnodramatický odbor

Online koncert klavírneho oddelenia

webstránka
ZUŠ Jána Cikkera

12.4.2021

Hudobný odbor

Hvezdáreň v Banskej
Bystrici

23.4.2021

Výtvarný odbor

webstránka
ZUŠ Jána Cikkera

26.4.2021

Hudobný odbor

Informačné centrum
mladých, CVČ Junior,
Banská Bystrica

3.5. 2021

Literárnodramatický odbor

Pink Harmony
Zvolen

7.5.2021

Hudobný odbor

ZUŠ J. Rosinského,
Nitra

13.5.2021

Hudobný odbor

Pamätník Lidice
Česká republika

14.5. 2021

Výtvarný odbor

ZUŠ
Považská Bystrica

27.5. 2021

Hudobný odbor

Verejná knižnica Mikuláša
Kováča, B. Bystrica

jún 2021

Výtvarný odbor

online, SZUŠ
Martin

4.6. 2021

Hudobný odbor

XXXVI. ročník výtvarnej súťaže
„Vesmír očami detí“ Ocenenia
a postup do celoslovenského kola
Celoškolská online prehliadka
keyboardového a akordeónového
oddelenia „Pestrofarebné tóny“
Získanie ocenení na XVII. ročníku
umeleckej súťaži v prednese poézie a
prózy
„Kováčova Bystrica 2021“
Získanie ocenení na 10. ročníku
celoslovenskej súťaže v speve
PINK SONG 2021
Účasť a ocenenia na celoslovenskej
súťaži v hre na sláčikových nástrojoch
NITRIANSKA LUTNA
Získanie ocenení na 48.
Medzinárodnej detskej výtvarnej
výstave - Lidice
Získanie ocenení na 13. medzinárodnej
súťažnej prehliadke ZUŠ SR a ČR
v hre na keyboard
Výstava prác žiakov Výtvarného
odboru
ČIARA, FARBA, TVAR
Účasť a ocenenie na celoslovenskej
gitarovej online súťaži, LA
GUITAROMANIE 2021

Vystúpenie žiakov Tanečného odboru
Mašinéria – Večer súčasného tanca 5

Priestory nástupišťa na
Terminály, B. Bystrica

7.6. 2021

Tanečný odbor

Koncertné vystúpenie žiakov
Hudobného odboru ZUŠ Jána Cikkera
pri príležitosti 30. výročia Policajného
zboru BB

Radnica
Banská Bystrica

9.6. 2021

Hudobný odbor

Získanie ocenenia na 67. ročníku
Hviezdoslavovho Kubína

SOS, Banská Bystrica

11.6. 2021

Literárnodramatický odbor

Získanie ocenení v celoslovenskej
výtvarnej súťaži Fullova paleta 2021

ZUŠ Ľudovíta Fullu
Ružomberok

21.6. 2021

Výtvarný odbor

Dolný Kubín

21. a 22.6.
2021

Hudobný odbor

Námestie SNP
Banská Bystrica

23.6. 2021

Tanečný odbor

Park pod Pamätníkom SNP
Banská Bystrica

23.6. 2021

Tanečný odbor

Účasť a ocenenia na medzinárodnej
súťaži v hre na klavíri
Klavírne talenty pre Európu
Vystúpenie žiakov Tanečného odboru
na charitatívnom projekte TA3
Káčer na bicykli
Prezentácia tanečnej choreografie
naraz všetkými žiakmi Tanečného
odboru

ŽIACI PRIJATÍ NA UMELECKÉ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU
2020/2021.
Výtvarný odbor:
Mgr. Vanda Babjaková
Zina Valachová

- SŠUP Zvolen

Mgr. Monika Barjaková
Katarína Medveďová
Richard Vojvodinský
Diana Pavlíková

- SŠUP Zvolen – grafický dizajn
- SŠUP Zvolen - animovaná tvorba
- SŠUP Zvolen – animovaná tvorba

Mgr. Eva Beňačková
Parícia Chebanová

- SŠUP Zvolen

Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.
Tereza Anderlová
Michaela Ivašková
Eliška Hudecová
Alexandra Nováková

-

Mgr. Jozefína Krnáčová
Júlia Laubertová

- SŠUP Trenčín propagačné výtvarníctvo

Mgr. Lucia Demuthová
Samuel Parobek

- SŠUP Zvolen – propagačné výtvarnctvo

STU Bratislava – architektúra
STU Bratislava – arcitektúra
SŠUP Zvolen – propagačná grafika
SŠUP Zvolen – animovaná tvorba

Hudobný odbor:
Mgr. art. Evgenia Prievalská
Peter Hujo

- Konzervatórium, Žilina

Mgr. art. Natália Serdyuková
Karolína Fašková

- Konzervatórium J.L. Bellu, Banská Bystrica

Mgr. art. Milan Bernát
Natália Nociarová

- Cirkevné konzervatórium v Bratislave

Annamária Kyrczová
Marian Matej Bielak

- Konzervatórium J.L. Bellu, Banská Bystrica

Mgr. Dana Štědroňová, DiS. art.
Tamara Vavríková

- Konzervatórium J.L. Bellu, Banská Bystrica

Mgr. art. Pavol Pondelík
Mykyta Markovskyi

- Konzervatórium J.L. Bellu, Banská Bystrica

Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.
Adrián Kožiak - Konzervatórium J.L. Bellu, Banská Bystrica, Mimoriadna forma štúdia
Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.
Sofia Linková - Konzervatórium J.L. Bellu, Banská Bystrica, Mimoriadna forma štúdia
Tadeáš Košík - Konzervatórium J.L. Bellu, Banská Bystrica, Mimoriadna forma štúdia
Mgr. art. Anton Prievalský
Dominika Orságová - Konzervatórium J.L. Bellu, B. Bystrica, Mimoriadna forma štúdia

Tanečný odbor:
Mgr. art. Iveta Rašková
Ema Čvikotová

- osemročné Tanečné konzervatórium v Brne

Janka Lašutová, DiS. art.
Nina Šlanková
Kristína Malová

- Konzervatórium J.L. Bellu, Banská Bystrica
- VŠMU, Tanečná performancia

9. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu

Zameranie
Detský umelecký festival Banská Bystrica
je súťažný festival s celoslovenskou pôsobnosťou,
ktorý tvoria dve časti:

Detský umelecký festival
Banská Bystrica
v spolupráci s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Mestom Banská Bystrica

Hudobná časť - Detský hudobný festival Jána
Cikkera, ktorého súčasťou je Detská
interpretačná súťaž - v hre na dychových
nástrojoch, v hre na sláčikových nástrojoch, v hre
na klavíri, v hre na akordeóne a v speve.
Výtvarná časť - Maľovaná ZUŠka – vždy na
novú výtvarnú tému. Maľovaná ZUŠka je
prezentovaná formou výstavy a odborným
seminárom pre pedagógov výtvarníkov.
Spojením hudobnej a výtvarnej časti v čase a v
priestore vzniká festival poskytujúci široký priestor
na vyhľadávanie talentov v oblasti umenia,
poskytujúci ucelený pohľad na vývoj a trendy v
základných umeleckých školách na Slovensku a
tiež priestor na komunikáciu a výmenu skúseností
medzi pedagógmi a ich žiakmi.

Národný projekt –
Podpora udržania zamestnanosti
v základných umeleckých školách
na Slovensku
v spolupráci s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu
a Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny

Projekt bol realizovaný vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje

10.Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou
školskou inšpekciou v škole
Termín konania inšpekcie
Druh inšpekcie
Cieľ inšpekcie
Dosiahnutá úroveň hodnotenia

03.12.2008 – 05.12.2008 a 08.12.2008
Štátna školská inšpekcia
Stav a úroveň vyučovania a učenia sa vo vybraných
predmetoch v základnej umeleckej škole
„Silnou stránkou školy je uplatňovanie všeobecných
zásad vyučovania, rešpektovanie potrieb jednotlivcov,
rozvíjanie praktických návykov a zručností, rozvoj
tvorivosti a podpora subjektívneho vnímania. Zlepšenie si
vyžaduje rozvoj komunikačných kompetencií vo vzťahu
k informačným a komunikačným technológiám,
hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti žiakov a rozvoj
interpersonálnych kompetencií žiakov literárnodramatického odboru.“

11.Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických
podmienkach školy
Zhodnotenie priestorového a materiálno-technického vybavenia
pozitíva
negatíva
Technický stav budovy
Budovy ZUŠ Jána Cikkera sú
Pokročilý vek budov je značný
a priestorov
v dostatočnom stave, revízie el.
najmä na exteriéroch – fasády
zariadení, plyn. a tlak. zariadení,
budov, vodovody a odpadové
komínov a dymovodov, hasiacich vody; strecha a okná Štefánikovo
prístrojov a hydrantov sú
nábrežie 6.
vykonávané v pravidelných
Zariadenia plynových kotolní sú po
zákonných lehotách.
dobe ich životnosti, doporučuje sa
celková rekonštrukcia plynových
kotolní v budovách Štefánikovo
nábrežie a na Lazovnej ulici.
Zariadenie/vybavenie

Triedy sú vybavené podľa
štandardov materiálnotechnického zabezpečenia tried;
poškodený/nefunkčný/zastaraný
inventár je postupne nahrádzaný
modernejším vybavením.

Inventár materiálno-technického
zabezpečenia je často zastaraný
(najmä elektronický inventár –
počítače).

Zrealizované aktivity pre skvalitnenie priestorových a materiálno-technických podmienok
Opravy a údržba

Rekonštrukcia vstupného priestoru do budovy na Štefánikovom
nábreží (Národná kultúrna pamiatka) – výmena poškodenej,
prepadnutej a popraskanej terazzo dlažby a celkové maľovanie
vstupných priestorov v pôvodnej vizualizácii z 30 rokov minulého
storočia – spolu s novým sedením pre žiakov a návštevníkov školy.

Kompletná rekonštrukcia tried výtvarného odboru na elokovaných
pracoviskách – na Lazovnej ulici a na Internátnej ulici (oprava
a údržba vnútorných priečok, obkladov, podláh, rekonštrukcia
elektrického vedenia a osvetlenia).

Výmena zastaraných a nevyhovujúco svietiacich svietidiel
v jednotlivých triedach na Štefánikovom nábreží, na Lazovnej a na
Internátnej ulici, v počte 100 ks. Elektroinštalačné práce
a odstraňovanie revíznych závad.

Kompletná rekonštrukcia foyer pred Veľkou koncertnou sálou ZUŠ
Jána Cikkera na Štefánikovom nábreží. Oprava staticky narušených
priečok, výmena poškodenej dlažby, nová elektroinštalácia
a osvetlenie, nové rozvody vody a výmena WC.

Zrealizovaný nový nápis na budove školy, v pôvodnej vizualizácii z
30. rokoch minulého storočia – Štátny učiteľský ústav - dnes
Základná umelecká škola Jána Cikkera, v spolupráci s Krajským
pamiatkovým úradom Banská Bystrica.

Zariadenie/vybavenie
interiéru a exteriéru

Materiálno-technické zabezpečenie:
Sláčikové odd: sláčiky, struny, puzdra na nástroje
Klavírne oddelenie: klav. stoličky, metronóm, notebook
Odd. hudobnej náuky: príslušenstvo k tabuliam, interaktívna tabuľa ...
Tanečné oddelenie: notebook, reproduktory, cvičná obuv, lopty, švihadlá,
šatňové lavičky
Dychové a bicie odd.: notový materiál, stojany, PC, stoličky, bicia
súprava
Gitarové odd: struny, stoličky, stojany
Výtvarný odbor: do všetkých tried výtvarného odboru sme zakúpili
závesy na tienenie – na budove na Štefánikovom nábreží, výtvarný
materiál
Ostatné nákupy:
Internátna ul. – stoličky na chodbu, exteriérová vchodová strieška
Štefánikovo nábrežie – nápis na budovu, lavice do vestibulu
Lazovná ul. – oprava poškodenej strechy a nový náter
Ladenie a oprava klavírov na všetkých pracoviskách školy.
Šatňové skrine pre zamestnancov THP, nákup nových vysávačov.

12.Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,
o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky
SWOT analýza
Silné stránky (S)
dobrá dostupnosť školy
– poloha všetkých pracovísk
dlhoročná – 79 ročná tradícia školy

Slabé stránky (W)
nedostatok finančných prostriedkov
na materiálno-technické vybavenie školy
a nákup nových hudobných nástrojov

plno-organizovaná škola, štyri umelecké
odbory (hudobný, výtvarný, tanečný,
literárno-dramatický) so širokou ponukou
predmetov
vysoká kvalitatívna úroveň vzdelávania
vynikajúca profesionálna úroveň pedagógov
bohatá a rôznorodá mimoškolská činnosť

nedostatočné finančné ohodnotenie
zamestnancov v školstve (PZ, NZ)

kvalitná pripravenosť žiakov na ďalšie
odborné a umelecké vzdelávanie na
stredných a vysokých školách

nutnosť najrôznejších rekonštrukcií
na všetkých budovách ZUŠ Jána Cikkera

dobrá spolupráca so zriaďovateľom
Mestom Banská Bystrica
možnosť realizácie sa žiakov v kvalitných
súboroch, orchestroch, speváckych zboroch,
v kapelách a iných komorných zoskupeniach
organizovanie celoslovenského
Detského umeleckého festivalu
Banská Bystrica
Príležitosti (O)
posilniť reklamu školy

Ohrozenia (T)

budovať pozitívny imidž školy - pravidelne
aktualizovať webovú a facebookovú
stránku školy

pandemická situácia
s ochorením COVID-19

zvyšovanie a prehĺbenie záujmu o štúdium
niektorých študijných predmetov v
hudobnom odbore: hra na dychové plechové
nástroje, hra na violončelo, hra na kontrabas

hlavná budova školy je národná kultúrna
pamiatka – zvýšené náklady na akýkoľvek
druh rekonštrukcie

posilniť spoluprácu s rodičmi
a záujem širšej verejnosti

vysoké školné pri štúdiu druhého predmetu
v rovnakej forme vyučovania
a pre štúdium dospelých nad 25 rokov

lepšia spolupráca a vytvorenie podmienok
pre kooperáciu s Konzervatóriom J. L.
Bellu, usporadúvaním spoločných
workshopov pre jednotlivé oddelenia
hudobného odboru, tanečný a literárnodramatický odbor

nadmerne rastúce byrokratické
zaťaženie v školstve

modernizácia a postupné dopĺňanie
materiálno-technického zabezpečenia pre
všetky odbory ZUŠ JC
nákup nových hudobných nástrojov
získavanie ďalších finančných prostriedkov
pre ZUŠ JC (koncertné vystúpenia,
prenájom priestorov ZUŠ JC v čase mimo
vyučovania)

vyšší počet zamestnancov ZUŠ JC, ktorí sú
už poberatelia starobného dôchodku
nízke finančné ohodnotenie
zamestnancov v školstve

upevňovať kontakty a budovať kvalitnú
spoluprácu s partnerskými organizáciami na
pôde mesta Banská Bystrica: odbor školstva
a kultúry MsÚ Banská Bystrica,
Stredoslovenské osvetové stredisko, OZ
PONS, Štátna opera, Štátna vedecká
knižnica, Pamätník SNP, OZ Svetielko
nádeje

Prijaté opatrenia:
 V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 boli prijaté opatrenia podľa pokynov
MŠ VVaŠ.
 Rekonštrukcie zlého technického stavu hlavnej budovy – národnej kultúrnej pamiatky
sú finančne veľmi náročné a sú financované Mestom Banská Bystrica.
 V súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov na materiálne vybavenie školy –
komunikácia so zriaďovateľom a intenzívne hľadanie mimorozpočtových zdrojov.
 V súvislosti s vyšším počtom zamestnancov ZUŠ JC, ktorí sú už poberatelia starobného
dôchodku, postupujeme a naďalej plánujeme postupovať v zmysle platnej legislatívy
SR.

Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy
(podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z.)
Plánovaný cieľ/aktivita
Vyhodnotenie plnenia
Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho Úspešná účasť a ocenenia na regionálnych,
procesu zúčastňovaním sa na umeleckých krajských, celoslovenských a medzinárodných
súťažiach.
súťažiach. Získanie 48 ocenení na 19
súťažiach.
V čase pandémie poskytnúť alternatívu
k uskutočňovaniu hromadných podujatí –
koncertov, predstavení a výstav.

Zrealizované online koncerty a výstavy na
webstránke našej ZUŠ Jána Cikkera.

Zameranie sa na progresívnu výučbu
v technike klasického tanca.

PZ TO rozvíjali svoje kompetencie v oblasti
progresívnej výučby v technike KT pre 2. časť
I. stupňa ZUŠ. Progres spočíva v zameraní sa na
svalovú a pohybovú pamäť s pomocou lopty,
tzv. overballu.

Zdokonaľovanie korepetítorskej práce
v rôznych tanečných technikách.

Korepetítori TO sa zamerali na:
Klasický tanec – improvizačné techniky
s dôrazom na tempové a rytmické špecifiká
jednotlivých prvkov v klasickom tanci.
Ľudový tanec – rytmické špecifiká
jednotlivých regiónov. Piesne pre najmenšie

deti – rozvíjanie schopnosti posúdiť náročnosť
materiálu pre kategóriu najmladších detí
a schopnosti upraviť materiál pre požadovanú
vekovú kategóriu.
Zlepšiť hlasovú kultúru a dramatický
prejav v muzikáli.

PZ so svojimi žiakmi skvalitňovali úroveň
hlasovej kultúry a dramatického prejavu v
muzikálových piesňach na hodinách
hudobného a literárno - dramatického odboru.

Tvorivá činnosť na hodinách hudobnej
náuky.

PZ HN rozvíjali svoje kompetencie učiteľa
v oblasti tvorivej činnosti zameranej na prácu
s piesňovou formou pre žiakov hudobnej
náuky.

Umožniť svojim PZ kontinuálny
profesijný rast a rozvoj.

V školskom roku 2020/2021 začaté,
prebiehajúce, alebo ukončené vzdelávania
(aktualizačné, adaptačné, kvalifikačné, pred
atestačné, funkčné, inovačné) v celkovom
počte 36 PZ.

Odstrániť zlý technický stav na budovách
ZUŠ Jána Cikkera.

Zrealizované rekonštrukčné práce v školskom
roku 2020/2021.

Neustále vylepšovať a skvalitňovať
priestorové a materiálno-technické
podmienky potrebné pre činnosť
všetkých odborov ZUŠ Jána Cikkera.

Nákup materiálu pre výtvarný odbor.
Nákup hudobných nástrojov, strún, notového
materiálu, ladenie klavírov v hudobnom
odbore. Ozvučovacej techniky v Tanečnom
odbore. Podrobnejší rozpis v kapitole 11.
Príprava podmienok pre realizáciu zväčšenia
výtvarných tried na oboch elokovaných
pracoviskách školy.
Nákup chýbajúceho, príp. výmena
nevyhovujúceho nábytku v triedach
a priestoroch školy.
Nákup IKT zariadení.

Realizácia Detského umeleckého
festivalu Banská Bystrica.

Pre zlú pandemickú situáciu s ochorením –
Covid 19, sa realizácia festivalu preložila na
nasledujúci školský rok 2021/2022.

Pripraviť žiakov školy na úspešné
zvládnutie talentových skúšok na
umelecké školy vyššieho typu.

Žiaci prijatí na umelecké školy v celkovom
počte 24.

13.Ďalšie informácie
13.1 Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase
Voľnočasové aktivity sú zamerané na aktívnu účasť našich žiakov na koncertoch,
vystúpeniach a výstavách nielen v rámci Banskobystrického kraja.
Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v príprave žiakov na stredné a vysoké školy
umeleckého zamerania a konzervatóriá. Zapája sa do súťaží okresného, krajského,
celoslovenského i medzinárodného charakteru. Na škole pracuje sláčikový orchester, swingový
orchester, hudobná skupina ZUŠ Band, sláčikovo-akordeónový súbor Musica Camerata, súbor
zobcových fláut Flautisimmo, detské spevácke zbory Zvonček a Vodopádik, Dievčenský
spevácky zbor Dolce Canto, ľudová hudba ZUŠ Jána Cikkera, Divadlo ZUŠ Jána Cikkera. Žiaci
sa zúčastňujú na celoslovenských i medzinárodných súťažiach, kde úspešne reprezentujú nielen
školu, mesto, ale aj Slovensko. Škola je členom Asociácie základných umeleckých škôl EMU
– Slovakia.
Učebné pomôcky a didaktická technika sa dopĺňa priebežne, úroveň vybavenia školy je
primeraná.
Škola dlhodobo vykazuje veľmi dobré výsledky pri prijímaní žiakov na stredné a vysoké
školy umeleckého zamerania. Naši absolventi aktívne pôsobia v rôznych umeleckých
zoskupeniach a tým zvyšujú kultúrnu úroveň mesta. Absolventi stredných a vysokých škôl
umeleckého zamerania pôsobia ako pedagógovia, architekti, koncertní majstri, slobodní umelci
a šíria dobré meno školy po celom Slovensku.
Pre všetkých svojich žiakov škola vytvára špeciálne podmienky zamerané na prípravu na
umelecké školy vyššieho stupňa. Vzhľadom na to, že v samotnej Banskej Bystrici je možnosť
štúdia v umeleckých odboroch na Konzervatóriu J.L. Bellu, na UMB na Pedagogickej fakulte
a na Akadémii umení v Banskej Bystrici je primeraný záujem o prípravu na štúdium na týchto
vysokých školách. V hudobnom a literárno-dramatickom odbore je to individuálna príprava na
prijímacie skúšky na konzervatóriá a vysoké školy pedagogického či umeleckého zamerania.
Zanieteným prístupom pedagógov školy, ktorí vytvárajú naozaj dobré podmienky na prípravu
žiakov na ďalšie štúdium, ktoré sú zamerané na individuálne potreby jednotlivých žiakov ZUŠ
Jána Cikkera dosahuje vysokú úspešnosť pri prijatí žiakov ZUŠ Jána Cikkera v Banskej
Bystrici na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním.

13.2

Informácie o spolupráci školy s rodičmi žiakov alebo s inými fyzickými osobami
alebo zástupcom zariadenia

Spolupráca školy s rodičmi tvorí neoddeliteľnú súčasť organizačného zabezpečenia
chodu školy. Pedagógovia sa venujú individuálne každému žiakovi a rodič je súčasťou pri
zadeľovaní rozvrhu, koncertnej činnosti a má možnosť aktívne sa podieľať na chode školy.
Vzťah medzi pedagógom a žiakom a medzi pedagógom a rodičom je veľmi úzko
prepojený. Učiteľ má dostatok času na individuálny prístup ku každému svojmu žiakovi, rodičia
sa zaujímajú o svoje deti nielen na triednych besiedkach, ale aj osobnou návštevou u pedagóga.
Rodičia majú možnosť vidieť a porovnať výsledky edukačného procesu na koncertoch,
predstaveniach, súťažiach a výstavách organizovaných ZUŠ. Spolupráca s rodičmi sa realizuje
prostredníctvom schôdzí ZRPŠ (plenárne, triedne) prostredníctvom stretávania sa s rodičmi
žiakov na školských, verejných a triednych koncertoch, predstaveniach a výstavách.

Spolupráca s inými subjektmi je bohatá a zameraná veľmi široko. ZUŠ Jána Cikkera
v Banskej Bystrici dlhodobo spolupracuje s týmito subjektmi:
Konzervatórium J. L. Bellu v B. Bystrici
Akadémia umení v B. Bystrici
Základné a stredné školy v B. Bystrici
Materské školy v B. Bystrici - usporadúvanie výchovných koncertov a predstavení
Štátna opera v B. Bystrici - usporadúvanie výstav v priestoroch ŠO (najmenej 1x ročne)
- účinkovanie žiakov HO v predstaveniach ŠO
- usporadúvanie tanečných koncertov v priestoroch ŠO
- návšteva predstavení v ŠO žiakmi hudobnej náuky (2x ročne)
Štátna vedecká knižnica - usporadúvanie koncertov, účinkovanie žiakov HO na vernisážach
vo výstavných priestoroch ŠVK.
Pamätník SNP v B. Bystrici - spolupráca na podujatiach kultúrno - výchovného oddelenia.
Spolupráca s OZ Svetielko nádeje pre onkologických detských pacientov DFNsP v B. Bystrici
- benefičné koncerty.
Spolupráca s OZ PONS - deti a mládež s viacnásobným postihnutím - benefičné koncerty,
integračný tábor počas letných prázdnin.
Usporadúvanie návštev koncertov, výstav a predstavení pre žiakov školy aj mimo Banskej
Bystrice (Bratislava, Praha, Košice atď.).
BBSK - účasť na kultúrnych podujatiach.
Mestský úrad v B. Bystrici - účasť na kultúrnych podujatiach mesta, oddelenia školstva MsÚ
a oddelenia kultúry MsÚ.
Stredoslovenské osvetové stredisko v B. Bystrici - spolupráca na akciách SOS.
Bábkové divadlo na Rázcestí v B. Bystrici - spolupráca LDO na projektoch BDnR.
Literárno – hudobné múzeum v B. Bystrici.

13.3

Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné

Ciele výchovy a vzdelávania na ZUŠ Jána Cikkera
Súčasná základná umelecká škola svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrnovýchovnými cieľmi, obsahom a organizáciou vzdelávania v značnej miere spĺňa požadované
atribúty školy s významným kultúrno-výchovným poslaním. ZUŠ vytvárajú podmienky pre
aktívnu umeleckú činnosť žiakov základných a stredných škôl v čase mimo vyučovania
v popoludňajších hodinách, ich náplň sa tak stáva významnou a zmysluplnou súčasťou
programu výchovy a vzdelávania a účinným nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom
správania, drogovej závislosti a kriminalite.
V ontogenetickom vývoji jedinca existujú obdobia, v ktorých sú vytvorené
najvhodnejšie podmienky na formovanie určitých vlastností osobnosti. Potreba
koordinovať formovanie určitých vlastností a postojov osobnosti počas psychického
a somatického vývoja jedinca je vedecky podložená. Jej uplatňovanie je obzvlášť dôležité pri
rozvíjaní schopností a najmä zručností a návykov, ktoré sú predmetom umeleckého
vzdelávania. Práve tieto procesy, vyžadujúce si rovnomerný rozvoj a koordináciu viacerých
zložiek osobnosti a zosúladenie činnosti viacerých systémov, možno úspešne rozvíjať spravidla
v období mladšieho a staršieho školského veku.
V postpubertálnom období a v období adolescencie ich už spravidla nie je možné
efektívne rozvíjať. Vyššie uvedené je potrebné chápať v súvislosti so špecifikami výchovy
a vzdelávania v jednotlivých umeleckých odboroch. Preto aj odporúčaný vek na prijatie do

základnej umeleckej školy je uvedený v platných učebných plánoch pre ZUŠ podľa
jednotlivých umeleckých odborov. Z toho vyplýva opodstatnenosť, v mnohých prípadoch
nevyhnutnosť, začať umelecké vzdelávanie v mladšom školskom, prípadne už v predškolskom
veku dieťaťa. Učebné plány to umožňujú.
Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplývajú nasledovné ciele:











rozvíjať kreatívne myslenie,
rozvíjať emočnú inteligenciu,
pestovať zmysel pre dobro a krásu,
budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy,
gýču, preferencii materiálnych hodnôt a pod.,
usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám,
prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji
umení,
viac sa venovať vývoju vkusovej orientácie detí,
úzka spoluprácu ZUŠ nielen so základnými školami v mieste pôsobenia, ale i s Mestom
Banská Bystrica, kultúrnymi centrami či umeleckými súbormi a pod.,
sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov – nielen ich odbornej umeleckej úrovne,
ale i v oblasti komunikačno-ľudskej,
využívať systém projektového vyučovania je možné realizovať dvojakým spôsobom:
1. formou vytvárania integratívnych hudobno-scénických a výtvarných projektov
rôznych typov (vyžaduje medziodborovú spoluprácu v rámci škôl, prípadne
i zaangažovanie profesionálnych umelcov z umeleckých súborov, pôsobiacich v mieste
školy ) alebo
2. analytickým spôsobom v rámci teoretických predmetov.

ZUŠ Jána Cikkera chce byť:
- školou modernou - moderným, kvalitným a príťažlivým spôsobom vytvárať pre deti
a mládež tvorivý priestor pre rozvoj ich umeleckých schopností
- školou vzájomnej spolupráce a objavovania - kooperáciou medzi jednotlivými odbormi
spoznávať jednotlivé oblasti umenia a rozvíjať u žiakov široké estetické cítenie,
- školou dobrých vzťahov, vzájomnej tolerancie, úcty a radosti - budovaním dobrých vzťahov
medzi žiakmi a učiteľmi a tiež medzi zamestnancami školy vytvárať pozitívne a estetické
pracovné prostredie,
- školou úspešnou a žiadanou - získať a udržať si dobré meno prostredníctvom vynikajúcich
výsledkov žiakov na súťažiach v celoslovenskom aj medzinárodnom meradle a tiež ich
prípravou na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckých smerov.
Okrem tohto v legislatíve zakotveného poslania našej školy vnímame jej poslanie ako
nádherný priestor na rozvoj talentu dieťaťa a ako šancu:
- prijať každé dieťa ako neopakovateľnú a jedinečnú osobnosť
- ponúknuť dieťaťu možnosť rozvíjať svoje umelecké nadanie tak, aby svoj talent vedelo
využiť vo svojom ďalšom živote
- aby dieťa dokázalo svojou tvorbou ale taktiež vnímaním umenia obohatiť život svoj a taktiež
život svojho okolia i spoločnosti
- na nadštandardnej úrovni rozvíjať svoj talent, sebauvedomenie a sebarealizáciu

- podporovať prirodzenú vlastnosť dieťaťa hľadať, tvoriť, objavovať a nachádzať odpovede na
svoje hľadania prostredníctvom umenia a vychovávať k láske k umeniu a jeho hodnotám
VÍZIA ZUŠ JÁNA CIKKERA
Chceme, aby ZUŠ Jána Cikkera vychovávala umením a tým formovala osobnosť nášho
žiaka, harmonicky vyrovnaného v rozumových a citových oblastiach.
Chceme, aby ZUŠ Jána Cikkera vychovávala k umeniu a tým rozvíjala schopnosti tvoriť
a prijímať umenie, vychovať vnímavé a vzdelané obecenstvo.
Chceme, aby ZUŠ Jána Cikkera vychovávala pre umenie – príprava na ďalšie štúdium
na stredných a vysokých umeleckých školách a tým na profesionálnu umeleckú činnosť.
Chceme, aby ZUŠ Jána Cikkera poskytovala žiakom kvalitný, zaujímavý a všestranný
výchovno - vzdelávací program a bola tak príťažlivým priestorom pre tvorivý rozvoj
umeleckých schopností našich žiakov.

Prílohy
Vyjadrenie rady školy
Schválenie zriaďovateľa

