Súkromná základná umelecká škola Rosnička, Červený Kláštor 63

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých
škôl za školský rok 2014/2015
správu na základe vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

§ 2 ods. 1

a) základné identifikačné údaje
zriaďovateľ:

OZ Rosnička, Gen. Svobodu 1012/23, 059 71 Ľubica

názov školy:

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Zriadená:

01.09.2009
IČO: 42088551
DIČ: 2022917402

adresa:

059 06 Červený Kláštor 63

kontakty :
tel.:

052/ 468 4131

fax:

052/ 468 42 62

www:

www.rosnicka1.sk,

e-mail:

rosnicka.zus@gmail.com, sopkova.melania@gmail.com

riaditeľ:

Mgr. Melánia Sopková

zástupcovia riaditeľa, aj s určením oblasti „zástupcovia“:: PhDr. Radoslav Dovjak
Rada školy
predseda Rady školy: Mgr. Pavlína Gancarčíková
ďalšie poradné orgány :

Umelecká rada
Pedagogická rada
Predmetové komisie

b) údaje o počte žiakov (údaje sú čerpané z výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2014):
celkový počet žiakov- 1025: tanečný odbor- 529, výtvarný odbor – 382, literárno- dramatický odbor: 75,
hudobný odbor – 39, zásadné zmeny v priebehu školského roka nenastali.

c) údaje o počte zapísaných žiakov (z počtu prvákov zákl. štúdia uveďte počet tých prvákov,
ktorí absolvovali prípravný ročník a z toho tých, ktorí absolvovali prípravný ročník v
predškolskom veku, uveďte počet žiakov, ktorí opakujú ročník):
PŠ- 142 žiakov
1. ročník – 206 žiakov
2. ročník – 172 žiakov
3. ročník - 236 žiakov
4. ročník – 180 žiakov
1. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 69 žiakov

d) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní (zhodnoťte najmä vo vzťahu
k plneniu učebných plánov v jednotlivých odboroch, uveďte dôvody ich prípadného neplnenia a
uveďte návrhy na odstránenie nedostatkov v plnení učebných plánov):
Škola sa pridržiava podľa platných učebných plánov pre základné umelecké školy schválených Ministerstvom
školstva SR zo dňa 20.08. 2009 pod číslom CD- 2009- 27474/21375- 1:911 s platnosťou od 1.septembra 2009.
Tanečný odbor:
Prípravné štúdium tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, moderný tanec, hip-hop,
tanečná prax
Výtvarný odbor:
Predškolská výtvarná výchova, kresba, maľba, modelovanie, dekoratívne techniky a ďalšie disciplíny
Literárno-dramatický odbor:
Dramatická príprava, umelecký prednes, pohyb
Hudobný odbor: hra na klavíri, hra na keyboarde
Hra na nástroji, štvorručná hra, hudobná náuka.

e) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
(uveďte aj počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad odbornej a pedagogickej
spôsobilosti a z toho tých, ktorí si ho doplňujú, stav k 30. 6. 2013):
počet pedagogických zamestnancov: 17
z toho pedagógovia, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad: 1

f) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (uveďte najmä plnenie § 5 ods.
9 zákona 596/2003 Zb. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve... uveďte formu
vzdelávania, počet vzdelávaných a priebeh vzdelávania (začalo, pokračuje a ukončilo) v
hodnotenom školskom roku):
Mgr. Radoslav Dovjak absolvuje doktorandské štúdium na Prešovskej univerzite.

g) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:

Hudobný a literárno- dramatický odbor
Správa z exkurzie konanej 11.10.2014
Po stopách Maši Haľamovej
Dňa 11.10.2014 sa žiaci LDO , ktorí navštevujú pobočku v Ľubici pod vedením Mgr. Evy Raffajovej zúčastnili
exkurzie s názvom Po stopách Maši Haľamovej.
Autobus z Lubice odišiel o 9 hodine ráno a späť sme sa vrátili o 17,00 hod. Počasie nám prialo a tak sme sa v
pohode dostali na miesta, kde bývala v minulosti a tvorila spisovateľka- poétka Maša Haľamová. Štrbské Pleso
sme si pozreli aj na iných miestach a tak sme spojili príjemné s užitočným a venovali sa aj turistike, kde sme
mali možnosť zhliadnuť nielen okolie domu spisovateľky a plesa, ale aj lyžiarskych mostíkov, remeslených prác
vystavovateľov na miestnom trhovisku, výstavu sochárov, kamenárov a stolárov, starých kníh a umeleckých diel
z keramiky. Strávili sme spoločne krásny deň.
Prikladám fotografie.
Správa z vystúpenia literárno dramatického odboru – pri príležitosti dňa matiek
Aj tento rok sme si pre naše mamičky pripravili pásmo spevu, tanca, prednesu a scénky.
Predviedli sme ho dňa 14.5.2015 v telocvični ZŠ Huncovce. Divákov bolo neúrekom, čomu sa nesmierne tešíme.
Veď sme si to pre nich pripravovali s láskou. Názov nášho programu bol:
O slniečku, lúčke a kytičke.
Žiaci vystupovali v kostýmoch zapožičaných z kostymérne SZUŠ Rosnička. Kvetinky,slniečko a trávičku,
postavy zo scenára, nám pomohla dotvoriť P.uč. Katka Horníková ( zastupujúca výtvarný odbor). Tešíme sa zo
spolupráce s ňou, ktorá sa osvedčila. Ďakujeme. Veríme, že sme našich divákov nesklamali a presvedčili sme ich
o našej chuti vystupovať. Tak dovidenia nabudúce.
Zodpovedný pedagóg:
Miroslava Čenščáková
V Huncovciach: dňa 14.5.2015
Správa z vystúpenia zo dňa 27.3.2015, pri príležitosti DŇA UČITEĽOV
Sme radi, že svoj hudobný kumšt sme mohli predviesť vo Veľkej Lomnici (v hoteli Agro), kde nás pozvali ako
účinkujúcich pri príležitosti dňa učiteľov. Zazneli skladby od Mozarta ,Dvořáka ,Moskowského ,Diabelliho. Päť
žiakov vystúpilo samostatne s prednesovou skladbou, ale aj spoločne pri hre štvorručnej.
Účinkujúci- Lea Liptáková
Kristián Polhoš
Miriam Muskolayová
Sofia Krasuľová
Adam Polhoš
Veríme ,že sme spestrili sviatok prítomným učiteľom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Žiaci vystúpili pod vedením uč. Čenščákovej.
Vo Veľkej Lomnici dňa 27.3.2015

Správa z VIANOČNÉHO KONCERTU
Tak ako po iné roky, aj tento krát sme si spríjemnili adventný čas Vianočným koncertom. O 16,00 hod. zazneli
dňa 15.12.2014 tóny klavírnych skladieb, pripravovaných pre rodičov a priaznivcov našich žiakov.Každý
predviedol svoju prípravu na tento koncert troma skladbami. Podali ich v samostatnom prevedení, alebo
štvorručne. Mozart, Beethoven, Sarauer ale aj súčasní skladatelia tvorili repertoár nášho programu. Samozrejme
nesmeli chýbať vianočné koledy. Neoddeliteľnou súčasťou bola aj výstava detských prác výtvarného odboru pod
vedením P.uč. Katky Horníkovej. Všakovakí anjelíčkovia vyčarovali v spojení s klavírnou melódiou
nezabudnuteľný čas......čas vianočný.V závere sme si spoločne zaspievali koledu s klavírnym doprovodom.
Našim hosťom bola aj P. riaditeľka Lucia Tropová, ktorá našu prácu v záverečnom slove ocenila, z čoho máme
nesmiernu radosť.Veríme, že sa tento koncert pripravovaný s láskou, našim hosťom páčil a my sa tešíme na
ďalšie spoločné stretnutie. Dovidenia v novom roku.
V Huncociach, dňa 15.12.2014

Zodpovedný pedagóg:
Miroslava Čenščáková

Správa z koncertu uskutočneného pri príležitosti DŇA MATIEK
V triede, kde sa spoznávame s „hudobným životom“, sa dňa 13.5.2014 stretli mamičky žiakov hudobného
odboru. Dovolili sme si ich pozvať na koncert, ktorý sme si pre nich pripravili. No potešili sme sa aj návšteve
oteckov a súrodencov. Všetci žiaci sa predviedli prednesovou alebo štvorručnou skladbou. Atmosféru nám
spríjemňoval potlesk našich divákov. Zazneli skladby známych hudobných skladateľov ako-Schumann,
Čajkovski, Pleyer,Grieg, Moszkowski.....Verím, že koncert presvedčil našich divákov o tom, že každý žiak má
radosť z poznávania „hudobného života
Tak dovidenia a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Zodpovedný pedagóg:
Miroslava Čenščáková
VIANOČNÉHO VYSTÚPENIA
Dňa 19.12.2014 sa žiaci literárno - dramatického odboru predviedli svojím vystúpením pripravovaným pre
žiakov ZŠ Huncovce. Všetky ročníky nám podali vianočné pásmo v ucelenej podobe. Takto sme to skúsili po
prvý krát a výsledok sa osvedčil. Pásmo pozostávalo z niekoľkých častí, v ktorých zaznelo hovorené slovo, spev,
hra na nástroji. V úvodnej časti nás navštívil Jozef s Máriou. Scenár pod názvom- „Kto klope tam“ sme
zhudobnili a zaspievali s klavírnym doprovodom. Žiaci nám podali výklad textu touto formou, ktorá bola tiež
novinkou. Na rad prišli anjelíčkovia, ktorí nám zvestovali radostnú novinu. Navštívili aj pastierov, ktorí
z počiatku nechápali čo sa deje a o tom bola aj ich scénka. No keď im starý Kubo vysvetlil, čo sa tejto čarovnej
noci udialo, hneď sa s darmi pobrali do Betlehéma, pokloniť sa malému Ježiškovi.
V závere sme si vypočuli spoločnú pieseň „Už sú tu Vianoce.“
Naše výstúpenie dotvárali kulisy, za ktoré vďačíme P. uč. Katke Horníkovej. Kostýmy mali žiaci zapožičané
z kostymérne SZUŠ Rosnička.Veríme, že sa našim divákom vystúpenie páčilo a tešíme sa na nich v novom roku.
V Huncovciach dňa 19. 12.2014

Zodpovedný pedagóg
Miroslava Čenščáková

SPRÁVA Z AKCIE SZUŠ Rosnička v školskom roku 2014/2015
Názov akcie: „DEŇ MATIEK“ – kultúrny program ZŠ v spolupráci so SZUŠ Rosnička
Dátum: 17. máj 2015

Miesto akcie: ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom
Vyučujúci: Mgr. Miroslava Gabčová,
hudobný odbor – klavír
Účinkujúci: klavírne vystúpenie žiakov 2. ročníka

1. Dominik Orolín: S. Joplin – Zabávač
2.KevinPavličko. R. Mohrs –Valčík
3. Silvia Šimková: D. Kabalevskij - Ježko
4. Kristián Orolin: L. V. Beethoven – Pre Elišku
A. Nikolajev – Etuda
5. Dominika Chlebovcová: L. Malovec – Schovávačka
S. Majkapar – V záhradke
Ako do tanca
6. Dominik Orolín& Michaela Orolínová:Kvapík – štvorručná hra
Správa z akcie SZUŠ Rosnička v šk. roku 2014/2015
Názov akcie: „MÚZY UMENIA“ - záverečné vystúpenie žiakov
hudobného odboru (klavír) SZUŠ Rosnička
Dátum:24. 6. 2015
Miesto akcie: ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom
Vyučujúci: Mgr. Miroslava Gabčová
hudobný odbor – klavír
Účinkujúci: ( klavírne vystúpenie žiakov 2. roč.)
1. Michaela Orolínová :F. Emonts: Chôdza a beh
A. Sarauer: Ovečka
4 ručná hra - Kvapík
2. Dominika Lopuchová :F. Emonts: Dobre počúvaj!
A. Sarauer: Záhradka
4 – ručná hra: Káčo, KáčoKulichova
3. Veronika Nahálková : F. Emonts: Valčík
A. Sarauer: Moderato
4 – ručná hra : Tanec

4. Kristián Orolin:A. Sarauer: Bojko v tme
4-ručná hra: Na zelenej lúke
L. vanBeethoven: Pre Elišku
5. Lukáš Orolín: A. Sarauer: Ujo Vávra
A. Sarauer: Starofrancúzska pieseň (4ručná hra)
6. KevinPavličko: F. Emonts: Valčík
A. Sarauer: Dú kravičky, dú (4ručná hra)
7. Silvia Šimková:D. Kabalevskij: Ježko
4-ručná hra: Ó,řebíčkuzahradnícky
8. Dominika Chlebovcová: Ako do tanca, A. Sarauer: V záhradke, F. Schubert: Nemecký tanec (4-ručná hra)
9. DominikOrolín: J. Krieger: Menuet
P. I. Čajkovskij: Valčík (4-ručná hra)
S. Joplin: Zabávač
Správa z akcie ZŠ v Spišskom Štvrtku v školskom roku 2014/2015
Názov akcie: Záverečná akadémia (rozlúčka s deviatakmi)
Dátum: 25.6.2015
Miesto akcie: Kultúrny dom v Spišskom Štvrtku
Vyučujúci: Mgr. Miroslava Gabčová
hudobný odbor – klavír
Účinkujúci: (klavírne vystúpenie žiakov 2. roč. SZUŠ Rosnička)
1. Kamila Lesňáková: F. Emonts: Pieseň včeličiek
A. Sarauer: Na záhradke
4 – ručná hra: Kvapík
2. Tatiana Stašová:

F. Emonts: Naháňačka
F. Emonts: Pastierikova pieseň
A. Sarauer: Tanček
A. Sarauer: Starofrancúzska pieseň (4 ručná hra)

Správa z vianočnej akcie ZŠ v Spišskom Štvrtku v šk. roku 2014/2015
Názov akcie: Vianočná akadémia ZŠ (účasť žiakov hudobného odboru SZUŠ Rosnička na programe ZŠ v Sp.
Štvrtku)
Dátum: 16.12.2014

Miesto akcie: Kultúrny dom v Spišskom Štvrtku
Vyučujúci: Mgr. Miroslava Gabčová, hudobný odbor – klavír
Účinkujúci: žiačky 2. roč. hudobného odboru – klavír, triedna učiteľka
Klavírne vystúpenie:

1. Kamila Lesňáková: F. Emonts: Hopsasa
francúzska pieseň: Pod Avignonským mostom
štvorručná hra: Husičky
2. Stanislava Kroščenová: F. Emonts: Anglická pieseň
štvorručná hra: Keď svätí pochodujú

Správa z vianočnej akcie SZUŠ Rosnička v školskom roku 2014/2015
Názov akcie : Vianočná triedna besiedka
Dátum:18.12.2014
Miesto akcie: ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom
Vyučujúci: Mgr. Miroslava Gabčová, hudobný odbor – klavír
Účinkujúci: žiaci 2. ročníka hudobného odboru – klavír a triedna učiteľka
Program:
1. KevinPavličko: Zvony
Zajtra príde Mikuláš
2. Michaela Orolínová: Hop, hop, hop
3. Dominik Orolín: Hopsasa
Husičky (štvorručná hra)
4. Dominika Lopuchová: Chôdza a beh
5. Veronika Nahálková: Vianočná etuda
6. Lukáš Orolín: Dobré ráno
7. Dominika Chlebovcová: Malá francúzska pieseň
Pastierikova pieseň
Labutia rieka (štvorručná hra)
8. Kristián Orolin: Tango
Keď svätí pochodujú (štvorručná hra)

Tanečný odbor:
Vystúpenie SZUŠ Rosnička – 19.10.2014 / nedeľa /
Organizačné pokyny:
Program: 15:00 hod – 15:30 hod.







Ako Vánok / scénický tanec – 11 žiačok / p. uč. M. Polanská /
Klavír –Miriam Muskolayová-River flowers in you
Klavír –Miriam Muskolayová + uč. Čenščáková –
Štvorručná hra- Synáčku múj květe (A. Dvořák)- 4-5min
Calipso tanec / latino tanec / - 9 žiakov / p. uč. Klemparová /
Merenge tanec / latino tanec / - 6 žiakov / p. uč. Klemparová /
Klavír –Samuel a Matúš Polhošovci -4-5min / p. uč. Čenščáková /
Skladby: Tak nádherne spolu žiť
Darmo plačeš
(v prípade záujmu)
Dali dali
Krásne dievčatko

Vypracovala: Ing. Martina Polanská
ČERVENY KLAŠTOR
20.10.2014 ( nedeľa ) – 15:00 hod. : Vystúpenie žiakov SZUŠ Rosnička ku dňu úcty k starším
Úvod: O 11:30 hod bol odchod žiakov z Vrbova objednaným autobusom za pedagogického dozoru p. uč. A.
Klemparovej a p. uč. M. Polanskej. Postupne sa zberalo zvyšných žiakov z Huncoviec spolu s p. uč. M.
Čenščákovou v Kežmarku a posledné do autobusu o 12:15 nastúpili žiačky z Holumnice.
Príchod na miesto do kultúrneho domu v Červenom Kláštore bol o 13:00 hod.
Obsah: Privítanie žiakov, učiteľov ako aj pozvaných hostí v kultúrnom dome obce.
Program žiakov SZUŠ Rosnička: 15:00 hod – 15:30 hod.







Ako Vánok / scénický tanec – 11 žiačok / p. uč. M. Polanská /
Klavír –Miriam Muskolayová-River flowers in you
Klavír –Miriam Muskolayová + uč. Čenščáková –
Štvorručná hra-Synáčku múj květe (A. Dvořák)- 4-5min
Calipso tanec / latino tanec / - 8 žiakov / p. uč. Klemparová /
Merenge tanec / latino tanec / - 6 žiakov / p. uč. Klemparová /
Klavír –Samuel a Matúš Polhošovci -4-5min / p. uč. Čenščáková /
Skladby: Tak nádherne spolu žiť
Darmo plačeš

Našu školu reprezentovali: TO, HO


Účinkujúci žiaci 4.ročníka elokovaného pracoviska Holumnica -TO / p. uč. Polanská /



Účinkujúci žiaci 4. ročníka elokovaného pracoviska Vrbov - TO / p. uč. Klemparová /



Účinkujúci žiaci 2 + 6 ročníka elokovaného pracoviska Huncovce - HO / p. uč. Čenščáková /

Celé vystúpenie prebehlo bez komplikácii. Žiaci boli oblečení v tanečných kostýmov SZUŠ Rosničky. Ozvučenie
nášho programu zabezpečoval p. uč. Š. Vdovjak. Celkovo sa akcie zúčastnilo 27 žiakov z toho 4 chlapci a 23
dievčat vo veku 10 – 15 rokov.
Záver: Poďakovanie za účinkovanie, za skvelú atmosféru a povzbudenie do ďalšej práce.
Návrat žiačok z Holumnice bol okolo 16:45 hod. Návrat žiakov z Huncoviec bol okolo 17:10 a posledný
z autobusu vystupovali žiaci z Vrbova a to okolo 17:30 hod.
Správa z vystúpenia žiakov ZŠ Vrbov- elokované pracovisko, pri príležitosti Dňa matiek- dňa 24.5.2015
Zoznam žiakov: 1 ročník
1234567-

Fasingerová Karolína
Antónia Gáborová
Gorol Radoslav
Gorolová Karina
Greňa Šimon
Sofia Hrebenárová
BiankaKlainová

Zoznam žiakov 4 ročník: Viola Kokyová, Karin Gáborová, Jana Mirgová, Erika Mirgová, Kristián Pešta, Miloš
Mirga, Mirgová Klaudia, Samuel Koky, Gabriela Oračková
Žiaci 1 a 4 ročníka predviedli vystúpenie v priestoroch Obecného úradu tancami (ping a pong) a (hráme sa na
bubovanie). Tance boli uvedené ako posledné, kvôli temperamentnému prevedeniu a výbornej úrovni. Rovnako
zaujali prváci krásnymi kostýmami.
Klempárová Anna
Správa z vystúpenia: Deň Matiek zo dňa, 21.5.2015 v Dome kultúry v Holumnici
Zoznam účinkujúcich: 3.4 ročník
1/ Júlia Oračková ,2/ Kamila Gáborová, 3/ Vanesa Oračková, 4/Diana Gáborová, 5/Ivana Oračková, 6/Ladislav
Gábor, 7/Jozef Rakáš, 8/Daniela Oračková, 9/Sofia Gáborová
5.6 ročník: 1/ Anežka Oračková, 2/ Sabína Oračková, 3/ Daniela Ištoková, 4/ Lívia Gáborová, 5/ Antónia
Gáborová, 6/ Laura Gáborová, 7/ Kristína Gáborová, 8/ Antónia Patočeková, 9/ Eleonóra Gáborová, 10/Diana
Plešová, 11/ Terézia Špecová, 12/Viktória Špecová
Na vystúpení sa žiaci prezentovali dvoma tancami: Seňorita a v rytme Latino. Dievčatá a chlapci predviedli
tance s veľkým úspechom a tým dokázali veľkú schopnosť zvládnuť náročné tance v budúcom šk. roku. Diváci
sa im odmenili veľkým potleskom.
Klempárová Anna.
Správa z vystúpenia- Deň Tanca S v i t dňa 29.5.2015
Usporiadateľ: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
Zoznam tanečníkov- ročník 4- VRBOV
1-Viola Kokyová, 2-Karina Gáborová, 3-Jana Mirgová, 4 Erika Mirgová, 5-Erik Mirga, 6-Kristián Pešta, 7Miloš Mirga, 8-Mirgová Klaudia, 9-Samuel Koky, 10-Gabriel Oračko
10 žiakov z elokovaného pracoviska vo Vrbove sa zúčastnilo prehliadky spojenej zo súťažou vo Svite
v kultúrnom Dome. Tanečníci predviedli rytmický tanec pod názvom ( Hráme sa na bubnovanie) kde tanečníci

zatancovali rytmicky, bezchybne a ich prejav bol vyborný. Za toto vystúpenie získali bronzové pásmo. Ich
vystúpenie považujem za úspešné a chovanie disciplinované.
Klempárová Anna
Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 3.3.2015 (utorok) vystúpili žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička z alokovaného pracoviska Spišská
Teplica v programe pri príležitosti uvítaní zahraničných hostí partnerských škôl projektu Commenius v
priestoroch jedálne základnej školy Sp. Teplica.
Žiaci sa predstavili v ľudovom pásme s tromi choreografiami. Žiaci 1.ročníka SZUŠ otvorili pásmo
choreografiou Kolo hiži, kolo plota fizola. Nasledovala choreografia s vareškami Ach, Bože, prebože, ktorú
zatancovala žiačka 3. ročníka SZUŠ Bianka Ďurišová. Pásmo zatvorili opäť žiaci 1.ročníka spolu s B.Ďurišovou
v choreografii A na lučke ohňik hori.
Choreografie: Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art.
Kostýmy: SZUŠ Rosnička, DFS Nezábudka
Hudba: Štvrtočan- Kolo hiži, kolo plota fizola, fizola, Ach, Bože, prebože, jak to na tim švece, A na lučke ohňik
hori
Účinkujúci: 1. a 3. ročník SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko Sp. Teplica
Príloha: Fotografie, Videozáznam

Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 4.5.2015 (pondelok) sa zúčastnila žiačka 3. ročníka tanečného odboru SZUŠ Rosnička z alokovaného
pracoviska Spišská Teplica súťaže Mladé talenty škôl 2015, ktorá sa konala v priestoroch kultúrneho domu vo
Vikartovciach. Žiačka sa predstavila v ľudovom žánri s choreografiou Ach, Bože, prebože. Žiačka sa
neumiestnila.
Choreografia: Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art.
Kostýmy: SZUŠ Rosnička
Hudba: Štvrtočan- Ach, Bože, prebože, jak to na tim švece
Účinkujúca: žiačka 3. ročníka SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko Sp.Teplica
Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 6.5.2015 (streda) vystúpili žiaci prípravného štúdia tanečného odboru SZUŠ Rosnička z alokovaného
pracoviska ZŠ Spišský Štvrtok v programe pri príležitosti Dňa matiek v priestoroch jedálne MŠ Spišský Štvrtok.
Žiaci sa prezentovali ukážkami cvičení z hodín tanca a s nacvičenými choreografiami. V technickej časti
vystúpenia žiaci predviedli ukážku z rozcvičky, cviky z klasického tanca v plié a relevé so zapojením horných
končatín, tiež prácu nôh. Nasledovala ukážka z rytmiky, spolupráca dvojíc pri pochode, poskoku, tanečnom
behu, bočného šasé cvalu a aj cvičenie zamerané na pohyb v úrovniach. V tanečnej časti sa predviedli
s choreografiami na detské piesne Tik-Tak, Myšky, Dve blchy a Indián.
Choreografie: Mgr.art. Alexandra Michlíková, DiS.art.
Hudba: Peter Nagy a Deti – Tik-Tak, Dve malé blchy, Indián, Fíha Tralala – Farebný svet, Coldplay – Clocks,
Glee Cast – Sing, Lifehouse – Everything, Twilight soundtrack – Eyes on Fire, Glee Cast – Forget you, Výber z
klasickej hudby
Účinkujúci: žiaci prípravného štúdia SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko ZŠ Sp. Štvrtok.
Príloha: fotografie
Správa z vystúpenia tanečného odboru

Dňa 10.5.2015 (nedeľa) vystúpili žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička z alokovaného pracoviska Spišská
Teplica v programe ku Dňu matiek, ktorý sa konal v priestoroch kultúrneho domu v Spišskej Teplici.Žiaci sa
predstavili v ľudovom pásme s tromi choreografiami. Žiaci 1.ročníka SZUŠ otvorili pásmo choreografiou Kolo
hiži, kolo plota fizola. Nasledovala choreografia s vareškami Ach, Bože, prebože, ktorú zatancovala žiačka 3.
ročníka SZUŠ Bianka Ďurišová. Pásmo zatvorili opäť žiaci 1.ročníka spolu s B.Ďurišovou v choreografii A na
lučke ohňik hori. Žiaci 1. a 3.ročníka sa predstavili aj v spoločnej choreografii na moderný tanec Prize tag.
Žiačky 3. ročníka sa prezentovali aj v tanečnom duu na scénickú hudbu v choreografii s názvom Čierny sen.
Choreografie: Mgr.art. Alexandra Michlíková, DiS.art
Kostýmy: SZUŠ Rosnička, DSF Nezábudka
Hudba: Štvrtočan- Kolo hiži, kolo plota fizola, fizola, Ach, Bože, prebože, jak to na tim švece, A na lučke ohňik
hori, Jessie J – Prize tag, Selah Sue – This world
Účinkujúci: 1. a 3. ročník SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko Sp.Teplica
Príloha: Fotografie, Videozáznam
Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 10.12.2014 (streda) sa predstavili žiaci 1. a 2.ročníka tanečného odboru SZUŠ Rosnička z alokovaného
pracoviska ZŠ Spišské Bystré v rámci otvorenej hodiny v priestoroch malej telocvične ZŠ Sp.Bystré. Obe triedy
sa prezentovali ukážkami cvičení z hodín tanca a s nacvičenými choreografiami.
Choreografie: Mgr.art. Alexandra Michlíková, DiS.art.
Hudba: Phats & Small- Turn around, Robo Kazík – Rád polku mám, Jessie J – Prize tag, Fíha Tralala – Farebný
svet, Coldplay – Clocks, Glee Cast – Sing, Lifehouse – Everything, Twilight soundtrack – Eyes on Fire, Glee
Cast – Forget you, Psy – Gentleman, Výber hudby k spoločenským tancom, Výber klasickej hudby
Účinkujúci: žiaci 1. a 2. ročníka SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko ZŠ Sp.Bystré.

Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 14.12.2014 (nedeľa) od 15.00 hod. vystúpili žiaci 1. a 3. ročníka tanečného odboru SZUŠ Rosnička
z alokovaného pracoviska Spišská Teplica vo vianočnom programe, ktorý sa konal v priestoroch Domu kultúry v
Spišskej Teplici. Žiaci 1.ročníka sa predstavili s choreografiou na modernú pieseň, zameranou na cítenie rytmu
a frázy. Žiaci 3. ročníka sa predstavili s valčíkovou choreografiou, ktorá bola zložená z valčíkového kroku
v kruhu, v rade a v pároch.
Choreografie: Mgr.art. Alexandra Michlíková, DiS.art
Kostýmy: SZUŠ Rosnička
Hudba: Glee Cast – Forget you ; Nela Pocisková – Neviem sa nájsť
Účinkujúci: žiaci 1. a 3. ročníka SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko Sp.Teplica
Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 16.12.2014 (utorok) o 10:00 hod. a 16:00 hod. vystúpili žiaci 2. a 3. ročníka tanečného odboru SZUŠ
Rosnička z alokovaného pracoviska Spišský Štvrtok vo vianočnom programe, ktorý sa konal v priestoroch
Kinosály v Spišskom Štvrtku. Doobedňajšie vystúpenie bolo určené žiakom tunajšej základnej školy a poobede
žiaci vystupovali pre verejnosť.
Druhý ročník sa predstavil s choreografiou na modernú pieseň, zameranou na cítenie rytmu a frázy. Žiaci 3.
ročníka sa predstavili s valčíkovou choreografiou, ktorá bola zložená z valčíkového kroku v kruhu, v rade a
v pároch.
Choreografie: Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art.
Kostýmy: SZUŠ Rosnička

Hudba: Glee Cast – Forget you ; Nela Pocisková – Neviem sa nájsť
Účinkujúci: žiaci 2. a 3. ročníka SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko Sp. Štvrtok
Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 17. 2.2015 (utorok) vystúpili žiaci PŠ2 tanečného odboru SZUŠ Rosnička z alokovaného pracoviska ZŠ s
MŠ Spišské Bystré v programe Karneval 2015 v priestoroch jedálne MŠ Spišské Bystré. Žiaci predviedli
nacvičené choreografie Myšky, Tik- Tak, Blchy. Pridali sa aj ostatní žiaci MŠ.
Choreografia: Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art.
Hudba: Fíha Tralala – Hop a skok, Peter Nagy a deti – Tik- Tak, Dve malé blchy
Účinkujúci: žiaci PŠ2 SZUŠ Rosnička a žiaci MŠ Sp. Bystré, alokované pracovisko ZŠ s MŠ Sp. Bystré

Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 17.12.2014 (streda) vystúpili žiaci PŠ2 tanečného odboru SZUŠ Rosnička z alokovaného pracoviska ZŠ s
MŠ Spišské Bystré vo vianočnom programe v priestoroch jedálne MŠ Spišské Bystré. Žiaci predviedli krátku
ukážku z nacvičeného pásma Mrázik.
Choreografia: Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art.
Hudba: Mrázik, pohádkový muzikál na ledě
Účinkujúci: žiaci PŠ2 SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko ZŠ s MŠ Sp. Bystré

Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 18.12.2014 (štvrtok) vystúpili žiaci PŠ2 a 1. ročníka tanečného odboru SZUŠ Rosnička z alokovaného
pracoviska MŠ Huncovce vo vianočnom programe v priestoroch MŠ Huncovce. Obe triedy sa prezentovali
ukážkami cvičení z hodín tanca a s nacvičenými choreografiami. V prípade PŠ2 išlo o základný polkový krok na
ľudovú hudbu, ukážku z pásma Mrázik a choreografiu na detskú pieseň Tik-Tak. 1. ročník sa predviedol
ukážkou pochodu, poskoku, tanečného behu, bočného šasé cvalu v páre, ďalej cvičením zameraním na pohyb
v úrovniach, tiež polkovým krokom na ľudovú hudbu a modernou choreografiou.
Choreografie: Mgr..art. Alexandra Michlíková, DiS. art.
Hudba: Mrázik, pohádkový muzikál na ledě, Robo Kazík – Rád polku mám, Peter Nagy a Deti – Tik-Tak, Fíha
Tralala – Farebný svet, Coldplay – Clocks, Glee Cast – Sing, Lifehouse – Everything, Twilight soundtrack –
Eyes on Fire, Glee Cast – Forget you
Účinkujúci: žiaci PŠ2 a 1. ročníka SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko MŠ Huncovce
Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 21.1.2015 (streda) vystúpili žiaci prípravného štúdia tanečného odboru SZUŠ Rosnička z alokovaného
pracoviska ZŠ Spišský Štvrtok v programe Ples 2015 v priestoroch jedálne MŠ Spišský Štvrtok. Žiaci sa
prezentovali ukážkami cvičení z hodín tanca a s nacvičenou choreografiou na detskú pieseň Tik-Tak.
Choreografia: Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art.
Hudba: Peter Nagy a Deti – Tik- Tak, Fíha Tralala – Farebný svet, Výber klasickej hudby
Účinkujúci: žiaci PŠ SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko ZŠ Spišský Štvrtok
Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 21.5.2015 (štvrtok) vystúpili žiaci Prípravného štúdia a 1. Ročníka tanečného odboru SZUŠ Rosnička
z alokovaného pracoviska ZŠ Holumnica v programe ku príležitosti Dňa matiek, ktorý sa konal v priestoroch

kultúrneho domu v Holumnici. Žiaci prípravného štúdia vystúpili s choreografiou na detskú pieseň Dve malé
blchy. Žiaci 1.ročníka sa predstavili s choreografiou v ľudovom žánri s názvom A na lučke ohňik hori.
Choreografie: Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art.
Kostýmy: SZUŠ Rosnička
Hudba: Štvrtočan- A na lučke ohňik hori, Peter Nagy a deti – Dve malé blchy
Účinkujúci: žiaci prípravného štúdia a 1. ročník tanečného odboru SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko
Holumnica.
Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 23.10.2014 (štvrtok) vystúpili žiaci prípravného štúdia a 1. ročníka tanečného odboru SZUŠ Rosnička
z alokovaného pracoviska MŠ Huncovce v programe pri príležitosti Október – mesiac úcty k starším, ktorý sa
konal v priestoroch MŠ Huncovce. Obe triedy sa prezentovali ukážkami cvičení z hodín tanca a s nacvičenými
choreografiami. V prípade PŠ išlo o ukážku rozcvičky, cvikov klasického tanca a ukážky z pásma Mrázik. 1.
ročník sa predviedol ukážkou pochodu, poskoku, tanečného behu, bočného šasé cvalu v páre, ďalej cvičením
zameraním na pohyb v úrovniach a choreografiou na detskú pieseň Indián.
Choreografie: Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art.
Hudba: Mrázik, pohádkový muzikál na ledě, Martin Madej - Indián, Fíha Tralala – Farebný svet, Coldplay –
Clocks, Glee Cast – Sing, Lifehouse – Everything, Twilight soundtrack – Eyes on Fire, Glee Cast – Forget you,
Phats & Small – Turn Around, klasická hudba
Účinkujúci: žiaci PŠ a 1. ročníka SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko MŠ Huncovce
Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 25.6.2015 (štvrtok) vystúpili žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička z alokovaného pracoviska ZŠ Spišský
Štvrtok v programe Koncoročnej akadémie v priestoroch kulturného domu v Spišskom Štvrtku. Žiaci 2. ročníka
vystúpili s rómskym tancom Dželem, dželem a žiačky 3. ročníka sa predstavili so sambou Čierne lodičky.
Choreografie: Mgr.art. Alexandra Michlíková, DiS.art.
Kostýmy: SZUŠ Rosnička
Hudba: rómska ľudová pieseň - Dželem, dželem; Kristína – rozchodový reggeaton
Účinkujúci: žiaci 2. a 3. ročníka SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko ZŠ Sp.Štvrtok.
Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 29.6.2015 (pondelok) vystúpili žiaci prípravného štúdia tanečného odboru SZUŠ Rosnička z alokovaného
pracoviska ZŠ Spišský Štvrtok v programe Rozlúčka s predškolákmi v priestoroch jedálne MŠ Spišský Štvrtok.
Žiaci vystúpili s choreografiou Lienka Lenka.
Choreografia: Mgr.art. Alexandra Michlíková, DiS.art.
Kostýmy: SZUŠ Rosnička
Hudba: Peter Nagy a Deti – Lienka Lenka
Účinkujúci: žiaci PŠ SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko ZŠ Spišský Štvrtok
Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 14.12.2014 (nedeľa) od 15.00 hod. vystúpili žiaci 1. a 3. ročníka tanečného odboru SZUŠ Rosnička
z alokovaného pracoviska Spišská Teplica vo vianočnom programe, ktorý sa konal v priestoroch Domu kultúry v
Spišskej Teplici.
Žiaci 1.ročníka sa predstavili s choreografiou na modernú pieseň, zameranou na cítenie rytmu a frázy. Žiaci 3.
ročníka sa predstavili s valčíkovou choreografiou, ktorá bola zložená z valčíkového kroku v kruhu, v rade a
v pároch.

Choreografie: Mgr.art. Alexandra Michlíková, DiS.art
Kostýmy: SZUŠ Rosnička
Hudba: Glee Cast – Forget you ; Nela Pocisková – Neviem sa nájsť
Účinkujúci: žiaci 1. a 3. ročníka SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko Sp.Teplica
Správa z vystúpenia tanečného odboru
Dňa 16.12.2014 (utorok) o 10:00 hod. a 16:00 hod. vystúpili žiaci 2. a 3. ročníka tanečného odboru SZUŠ
Rosnička z alokovaného pracoviska Spišský Štvrtok vo vianočnom programe, ktorý sa konal v priestoroch
Kinosály v Spišskom Štvrtku. Doobedňajšie vystúpenie bolo určené žiakom tunajšej základnej školy a poobede
žiaci vystupovali pre verejnosť. Druhý ročník sa predstavil s choreografiou na modernú pieseň, zameranou na
cítenie rytmu a frázy. Žiaci 3. ročníka sa predstavili s valčíkovou choreografiou, ktorá bola zložená z
valčíkového kroku v kruhu, v rade a v pároch.
Choreografie: Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art.
Kostýmy: SZUŠ Rosnička
Hudba: Glee Cast – Forget you ; Nela Pocisková – Neviem sa nájsť
Účinkujúci: žiaci 2. a 3. ročníka SZUŠ Rosnička, alokované pracovisko Sp. Štvrtok
,,Vystúpenie v Červenom Kláštore“
Dátum konania: 07.05.2015
Miesto konania: Kultúrny dom Červený Kláštor
Dňa 7.5.2015 usporiadala obec Červený Kláštor vystúpenie, na ktoré boli pozvané mamičky, babičky a taktiež
novopečení rodičia, aby obec mohla do života privítať nových občanov. K prianiu všetkého dobrého do života
dostali aj od pána starostu Ing. Štefana Džurného. Do programu prispeli aj žiačky našej SZUŠ, predstavili sa
s dvoma tanečným choreografiami a hrou na klavír. V úvode programu vystúpili žiačky učiteľky Mgr.art.
Adriány Rusnákovej: Natália Petruľová a Alena Zubajová so svojou scénickou choreografiou ,,Keby som
bola...“. S dvoma skladbami hrou na klavír sa predstavila žiačka učiteľky Miroslavy Čenščákovej: Miriam
Muskolayová. Na záver sa predviedla žiačka učiteľky Mgr.art. Alexandry Michlíkovej, Dis.Art.: Bianka
Ďurišová so svojím ľudovým tancom ,,Ach bože, prebože“. Mamičky a babičky ich za krásne výkony odmenili
veľkým potleskom. Žiačky aj učiteľky boli rady, že mohli prispieť do programu tejto peknej akcie a úspešne tak
reprezentovali SZUŠ Rosnička.
Vypracovala: Mgr.art. Adriána Rusnáková
,,Vystúpenie ku príležitosti ,,Dňa matiek““
Dátum konania: 17.05.2015
Miesto konania: Veľká telocvičňa ZŠ s MŠ Spišské Bystré
V nedeľu dňa 17.5.2015 zorganizovala škola v Spišskom Bystrom vystúpenie ku príležitosti oslavy ,,Dňa
matiek“, na ktoré boli pozvané mamičky, babičky, ale i oteckovia. Do programu prispeli aj žiaci SZUŠ Rosnička
pod vedením učiteľky Mgr.art. Adriány Rusnákovej a zatancovali svoje štyri choreografie. Žiaci 2. ročníka sa
predviedli so svojim tancom ,,Pozor zákruta“ a boli odmení veľkým potleskom. 3.ročník sa odprezentoval
choreografiou ,,U got me up“. Musím napísať, že zo strany žiakov bol podaný veľmi pekný výkon. Dve
choreografie v rôznom tanečnom štýle: ,,Soul“ a ,,Intéressant“ ukázali rodičom i učiteľom žiaci 5. ročníka SZUŠ
Rosnička a počas nich vyronili niektoré mamky i slzičku. Vystúpenie ubehlo veľmi rýchlo, rodičia deti
pochválili za ich výkony a podporili do ďalšej práce.
Vypracovala: Mgr.art. Adriána Rusnáková

,,Vystúpenie na akcii ,,Guľášová sobota“
Dátum konania: 13.06.2015
Miesto konania: Areál Kubašok Spišské Bystré
V sobotu dňa 13.6.2015 sa uskutočnil IV. ročník súťaže o putovný pohár vo varení kotlíkového guľášu. . Do
kultúrneho programu prispeli aj žiaci SZUŠ Rosnička pod vedením učiteľky Mgr.art. Adriány Rusnákovej
a zatancovali svoje tri choreografie.Žiaci 2.A ročníka sa vôbec po prvý krát predstavili verejnosti so svojim
tancom o lienkach a mravčekoch s názvom ,,Na lúke“. Žiaci 2.B ročníka sa už tradične odprezentovali
choreografiou ,,Pozor zákruta“. V závere nášho krátkeho bloku sa predstavili žiaci 3. a 5. ročníka so
show choreografiou ,,Intéressant“. Celé podujatie prebiehalo vonku, v areáli sa nachádzalo javisko, na ktorom
žiaci odtancovali svoje vystúpenie. Od organizátora dostali pozvánku na malé občerstvenie, ako odmenu za ich
výkony. Bola to pre nás nová skúsenosť, no odchádzali sme z tejto akcie s úsmevom na tvári. Tešíme sa na našu
účasť aj budúci rok.
Vypracovala: Mgr.art. Adriána Rusnáková

,,Tanečné vystúpenie na ,,HORNÁDSKYCH HRÁCH“
Dátum konania: 17.06.2015
Miesto konania: Areál ZŠ s MŠ Spišské Bystré
V stredu ráno dňa 17.6.2015 sa uskutočnil XVI. ročník Hornádskych hier, športového podujatia, ktoré
organizovala obec Spišské Bystré. Žiaci tejto školy boli úspešní v mnohých disciplínach, dokonca získali aj
celkové 1. miesto medzi zúčastnenými školami. Žiaci 3. a 5. ročníka tanečného odboru SZUŠ Rosnička pod
vedením učiteľky Mgr. art. Adriány Rusnákovej boli pozvaní, aby slávnostne svojim tancom otvorili celé
podujatie. Po príhovore pani riaditeľky ZŠ s MŠ a starostu obce, zatancovali súťažiacim v radostnom a veselom
štýle svoju choreografiu ,,Intéressant“. Boli ocenení veľkým potleskom počas, aj na konci tanca. Sme radi, že
nás škola a obec Spišské Bystré prizýva vystúpiť i na takéto podujatia.
Vypracovala: Mgr.art. Adriána Rusnáková
,,Pre-de-ta 2015“
NÁZOV SÚŤAŽE: Pre-de-ta 2015
ORGANIZÁTORI: Občianske združenie VIVA – tanečná škola v spolupráci so Súkromnou základnou
umeleckou školou a Súkromným konzervatóriom so sídlom na Zádielskej 12, Košice a Petrom Muchom
TERMÍN SÚŤAŽE: 15.máj 2015
MIESTO SÚŤAŽE: Kasárne/Kulturpark Košice
Žiaci 3. a 5. ročníka SZUŠ Rosnička z elokovaného pracoviska v Spišskom Bystrom sa pod vedením učiteľky
Mgr. art. Adriány Rusnáková po prvýkrát zúčastnili celoslovenskej tanečnej súťaže Pre-de-ta 2015
v Kulturparku v Košiciach. Do súťaže sa prihlásilo vyše 1100 tanečníkov s viac ako 150 choreografiami
z celého Slovenska. Úroveň bola naozaj vysoká, no naši žiaci sa nedali zahanbiť.V kategórii scénický tanec
juniori sa porote celkovo predviedlo až 19 choreografií. Tá predovšetkým hodnotila technickú úroveň
tanečníkov, umelecký dojem, kostýmy a choreografiu ako celok. S choreografiou ,,SOUL“ sa žiakom našej
SZUŠ podarilo nakoniec obsadiť krásne 6.miesto, čo považujem za veľký úspech pri tak silnej konkurencii.
Choreografia ,,Na mori“ sa v tej istej kategórii umiestnila na 10.mieste. Natália Petruľová a Alena Zubajová so
svojim tancom ,,Keby som bola...“ museli tiež štartovať v tejto kategórii, pretože pre duetá nebola vytvorená
špeciálna kategória. O to viac to mali dievčatá ťažšie a choreografia v celkovom poradí skončila na 13.mieste.
Kategóriu show juniori SZUŠ Rosnička reprezentovala choreografia ,,Intéressant“, ktorú porota nakoniec
ohodnotila 6.miestom. Pomocnú ruku so žiakmi pri líčení, česaní a celkovej príprave mi podali naše učiteľky
výtvarného odboru: Mgr. Pavlína Gancarčíková, Mgr. Lenka Orolinová, Mgr. Katarína Horníková a tiež mamka
našej žiačky, p. Michlíková. Účasť na tejto súťaži hodnotím veľmi pozitívne, bola to pre nás veľká skúsenosť
a motivácia k ďalšej práci. Žiaci nadviazali nové priateľstvá so žiakmi súkromného tanečného konzervatória,
hlavne mohli vidieť prácu iných tanečných súborov a ZUŠiek.
Vypracovala: Mgr.art. Adriána Rusnáková

,,MÚZY UMENiA“
Záverečné vystúpenie žiakov tanečného a hudobného odboru spojené s výstavou prác žiakov výtvarného odboru
SZUŠ Rosnička“
Dátum konania: 24.06.2015
Miesto konania: Veľká telocvičňa
Elokované pracovisko: ZŠ s MŠ Spišské Bystré
Dňa 24.6.2015 sa v Spišskom Bystrom uskutočnilo záverečné vystúpenie, zároveň prepojenie všetkých troch
odboroch SZUŠ Rosnička v jednom programe. Atmosféru záverečnej prezentácie dotvárali žiaci pani učiteľky
hry na klavír Mgr. Miroslavy Gabčovej, žiaci tanečného odboru učiteľky Mgr.art. Adriány Rusnákovej. O krásnu
výstavu výtvarných prác, ktorú mohli diváci vidieť pri vstupe do telocvični, sa postaral pán učiteľ Mgr. Martin
Horváth so svojimi žiakmi. Samotným vystúpením divákov sprevádzala p.uč. Rusnáková a program bol
rozdelený do niekoľkých blokov. V úvode ešte osobitne privítala p. riaditeľku ZŠ s MŠ Spišské Bystré Mgr.
Danielu Vyšňovú, p. riaditeľku SZUŠ Rosnička Mgr.Melániu Sopkovú, p. zriaďovateľa SZUŠ Rosnička PhDr.
Radoslava Dovjaka a p. zástupkyňu pre MŠ Spišské Bystré Mgr. Vieru Ujčíkovú. Ako prvá sa so svojou hrou na
klavír predstavila žiačka Michaela Orolinová. Po nej vystúpili žiaci tanečného odboru so svojou choreografiou
,,Pozor zákruta. Kevin Pavličko zahral svoje dve skladby na klavír a naši najstarší tanečníci sa predstavili vo
svojej vlastnej tvorbe s ukážkou tanca, ktorý si nazvali ,,Spútaní“. V ďalšom bloku sa predviedli žiaci hudobného
odboru Dominika Lopuchová, Lukáš Orolin a Silvia Šimková so svojou hrou na klavír a žiaci tanečného odboru
s choreografiou ,,U got me up“,
,,Tanečné vystúpenie na ,,Detskej športovej olympiáde“
Dátum konania: 23.06.2015
Miesto konania: Areál ZŠ s MŠ Spišské Bystré
V utorok ráno dňa 23.6.2015 ZŠ s MŠ Spišské Bystré usporiadali I. ročník Detskej športovej olympiády pre
žiakov 1. stupňa vidieckych základných škôl. Žiaci tejto školy boli úspešní v mnohých disciplínach, získali aj
celkové 1. miesto medzi všetkými zúčastnenými školami. Žiaci 2.A a 2.B. ročníka tanečného odboru SZUŠ
Rosnička pod vedením učiteľky Mgr.art. Adriány Rusnákovej vystúpili so svojimi choreografiami ,,Na lúke“ a
,,Pozor zákruta“. Takto slávnostne otvorili celé toto krásne športové podujatie. Od divákov, učiteľov i žiakov
zožali veľký úspech a dlhý potlesk. Napriek tomu, že tancovali na betónovej ploche von na ihrisku, sa držali
statočne a odtancovali svoje tance na výbornú.
Vypracovala: Mgr.art. Adriána Rusnáková
,,Otvorená hodina pre rodičov“
Dátum konania: 18.12.2014
Miesto konania: Veľká telocvičňa
Elokované pracovisko: ZŠ s MŠ Spišské Bystré
Na ukážku toho, ako sa pracuje na hodinách tanca učiteľky Mgr.art. Adriány Rusnákovej sa prišli pozrieť rodičia
a rodinný príslušníci žiakov 2., 3. a 5.ročníka SZUŠ Rosnička, elokované pracovisko v Spišskom Bystrom. Naše
pozvanie prijala aj pani riaditeľka SZUŠ Rosnička Mgr.Melánia Sopková, tiež riaditeľka ZŠ s MŠ Spišské
Bystré Mgr. Daniela Vyšňová, čomu sme sa veľmi potešili. Žiaci sa predviedli rodičom v 4 blokoch a jednotlivé
technické cvičenia, ktoré išli práve vykonávať, si verbálne odprezentovali sami. Ako prvé to boli cvičenia na
mieste, neskôr cvičenia v priestore. Potom sme rodičom ukázali, ako pracujeme na hodinách kreatívneho tanca.
Na záver to boli ukážky pripravovaných choreografií, tiež už postavených tancov v kostýmoch. S rodičmi sme sa
rozlúčili spoločným tancom všetkých ročníkov dokopy s vianočnou tématikou. Celým programom sprevádzala
žiakov učiteľka, ktorá žiakom 5.ročníka odovzdala diplomy a poďakovala im za reprezentáciu našej školy na
tanečnej súťaži ,,Move on“ v Žiline. Napriek tomu, že bol program dosť dlhý, účasť bola pomerne vysoká.
Myslím, že každý si prišiel na svoje a rodičia tak mohli vidieť, že s ich deťmi sa snažím naozaj svedomito
pracovať a každým rokom zlepšovať ich tanečnú techniku a schopnosti.
Vypracovala: Mgr.art. Adriána Rusnáková

,,FESTIVAL DETSKÉHO NEFOLKLÓRNEHO TANCA“
NÁZOV FESTIVALU: DEŇ TANCA 2015
ORGANIZÁTORI:

Podtatranské osvetové stredisko Poprad
Mestský úrad Svit, oddelenie kultúry

TERMÍN FESTIVALU: 29. a 30.apríl 2015
MIESTO FESTIVALU: Dom kultúry Svit
Festival detského nefolklórneho tanca je vrcholnou súťažnou finálovou prehliadkou choreografickej tvorby
kolektívov detského nefolklórneho tanca, realizovanou v divadelných podmienkach. Jeho cieľom je
dokumentovať a evidovať úroveň tohto žánru v regióne a umožniť konfrontáciu tvorivých prístupov práce
jednotlivých kolektívov a autorov. Žiaci 2.,3. a 5. ročníka SZUŠ Rosnička Červený Kláštor, elokované
pracovisko: Spišské Bystré sa pod vedením učiteľky Adriány Rusnákovej tohto festivalu zúčastnili a porote
predstavili svojich 5 choreografii. Prvý deň prehliadky bol úspešný pre našich najmladších- žiakov 2.ročníka
SZUŠ, ktorí sa takto odprezentovali vôbec po prvý krát. V kategórii veľké choreografie zatancovali svoj tanec
s názvom ,,Pozor zákruta!“ a dostali diplom za umiestnenie v zlatom pásme. V druhý deň súťažili naši starší
žiaci a zastupovali juniorskú vekovú kategóriu. Žiaci 3.ročníka SZUŠ Rosnička v kategórii malé choreografie
získali so svojim tancom ,,U got me up“ ocenenie v striebornom pásme. Žiačky 5.ročníka Natália Petruľová
a Alena Zubajová dostali aj špeciálne ocenenie. S choreografiou ,,Keby so bola...“ sa umiestnili v zlatom pásme
a bola im udelená cena poroty. Umiestnenie v zlatom pásme získali tiež dve veľké choreografie ,,Soul“
a Intéressant“. Žiakom SZUŠ Rosnička blahoželáme za skvelé výkony a úspešnú reprezentáciu našej školy. Žiaci
boli so svojimi výkonmi spokojní a zároveň motivovaní do ďalšej práce.
Vypracovala: Mgr. art. Adriána Rusnáková
NÁZOV FESTIVALU:
ORGANIZÁTORI:

,,FESTIVAL DETSKÉHO NEFOLKLÓRNEHO TANCA“
DEŇ TANCA 2015
Podtatranské osvetové stredisko Poprad
Mestský úrad Svit, oddelenie kultúry

TERMÍN FESTIVALU:

29. a 30.apríl 2015

MIESTO FESTIVALU:

Dom kultúry Svit

Festival detského nefolklórneho tanca je vrcholnou súťažnou finálovou prehliadkou choreografickej tvorby
kolektívov detského nefolklórneho tanca, realizovanou v divadelných podmienkach. Jeho cieľom je
dokumentovať a evidovať úroveň tohto žánru v regióne a umožniť konfrontáciu tvorivých prístupov práce
jednotlivých kolektívov a autorov. Žiaci 2.,3. a 5. ročníka SZUŠ Rosnička Červený Kláštor, elokované
pracovisko: Spišské Bystré sa pod vedením učiteľky Mgr. art. Adriány Rusnákovej tohto festivalu zúčastnili a
porote predstavili svojich 5 choreografii. Prvý deň prehliadky bol úspešný pre našich najmladších- žiakov
2.ročníka SZUŠ, ktorí sa takto odprezentovali vôbec po prvý krát. V kategórii veľké choreografie zatancovali
svoj tanec s názvom ,,Pozor zákruta!“ a dostali diplom za umiestnenie v zlatom pásme. V druhý deň súťažili
naši starší žiaci a zastupovali juniorskú vekovú kategóriu. Žiaci 3.ročníka SZUŠ Rosnička v kategórii malé
choreografie získali so svojim tancom ,,U got me up“ ocenenie v striebornom pásme. Žiačky 5.ročníka Natália
Petruľová a Alena Zubajová dostali aj špeciálne ocenenie. S choreografiou ,,Keby so bola...“ sa umiestnili v
zlatom pásme a bola im udelená cena poroty. Umiestnenie v zlatom pásme získali tiež dve veľké choreografie
,,Soul“ a Intéressant“. Žiakom SZUŠ Rosnička blahoželáme za skvelé výkony a úspešnú reprezentáciu našej
školy. Žiaci boli so svojimi výkonmi spokojní a zároveň motivovaní do ďalšej práce.
Vypracovala: Mgr.art. Adriána Rusnáková
,,TANEČNÝ WORSKHOP S PATRÍCIOU MINDOKOVOU“
Dátum konania: 16.06.2015
Miesto konania: malá telocvičňa ZŠ s MŠ Spišské Bystré
V utorok dňa 16.6.2015 sa počas vyučovania tanca zorganizoval pre žiakov SZUŠ Rosnička, elokované
pracovisko v Spišskom Bystrom tanečný workshop. P.uč. Rusnáková si prizvala čerstvú bakalárku, študentku
VŠMU v Bratislave Patríciu Mindokovú, ktorá žiakov previedla tanečnou technikou modern jazz. Zatancovať si
a naučiť sa niečo nové si prišla aj p.uč. Alexandra Michlíková. V úvode Patrícia pracovala so žiakmi 2.A, neskôr
2.B, pre ktorých to bola úplne nová skúsenosť. Počas výučby boli disciplinovaní, pri skúšaní si jednotlivých

pohybových variácii veľmi snaživý. O niečo dlhšiu hodinu mali žiaci 3. a 5.ročníka spoločne. Tu už mala Paťka
pripravené ťažšie technické cvičenia a tanečné kombinácie. Žiaci sa však nevzdávali, boli veľmi chtiví a väčšine
to išlo veľmi dobre. Samotný workshop hodnotili veľmi pozitívne, napísali o ňom aj krátku úvahu. V budúcnosti
by sme radi privítali takéto lekcie tanca, pretože by to mohol byť veľký prínos pre našich žiakov, i učiteľov
SZUŠ Rosnička.
Vypracovala: Mgr.art. Adriána Rusnáková
,,Vystúpenie na učiteľskom plese““
Dátum konania: 07.02.2015
Miesto konania: Jedáleň, ZŠ s MŠ Spišské Bystré
V sobotu dňa 7.2.2015 SZUŠ Rosnička otvárala učiteľský ples v obci Spišské Bystré. Žiaci 3. a 5.ročníka pod
vedením učiteľky Mgr.art. Adriány Rusnákovej zatancovali svoje dve scénické choreografie. V úvode vystúpili
žiačky Natália Petruľová a Alena Zubajová s tancom ,,Keby som bola..“. Po hovorenom slove pani riaditeľky
Mgr. Daniely Vyšňovej a privítaní všetkých hostí na plese, zatancovali naši žiaci choreografiu ,,Na mori“, ktorá
pôsobila umeleckým dojmom. Sme radi, že sme mohli prispieť našim programom a v budúcnosti sa budeme
tešiť na ďalšie podobné akcie.
Vypracovala: Mgr.art. Adriána Rusnáková
,,MOVE ON dance cup 2015“
NÁZOV SÚŤAŽE: MOVE ON dance cup 2015
ORGANIZÁTORI:
Žilina

Súkromná

základná

umelecká

škola

Prokofievova

Bratislava,

pobočka:

TERMÍN SÚŤAŽE: 22.november 2014
MIESTO SÚŤAŽE: Dom odborov Žilina
V sobotu dňa 22.11.2014 sa žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička zúčastnili celoslovenskej nezávislej
tanečnej súťaže MOVE ON dance cup v Žiline. Na súťaži sa stretlo 41 súborov a ZUŠ z celého Slovenska a na
javisku celkovo vystúpilo neuveriteľných 159 choreografií. Aj napriek veľkej konkurencii boli naši žiaci
úspešní! Tanečníci z elokovaného pracoviska v Spišskom Bystrom pod vedením učiteľky Mgr.art. Adriány
Rusnákovej sa v kategórii Art Dance Choreo juniori predstavili porote so scénickou choreografiou ,,Na mori“
a boli ocenení krásnym 3.miestom. Kategóriu Mini Choreo Free Dance juniori reprezentovali naše žiačky
Natália Petruľová a Alena Zubajová s choreografiou ,,Keby som bola...“ a taktiež boli ocenené 3.miestom.
Úspešní boli aj žiaci učiteľky Ing. Martiny Polanskej z elokovaných pracovísk v Plavči a Plavnici. Našu školu
reprezentovali v kategóriach Free dance choreo juniori, Art dance choreo juniori a Hip hop choreo juniori
a za ich výkony získali diplomy za účasť vo finále.
Našim žiakom gratulujeme a prajeme ešte veľa tanečných úspechov.
Vypracovala: Mgr. art. Adriána Rusnáková

Tanečníci SZUŠ Rosnička Červený Kláštor úspešne reprezentovali našu obec.
V sobotu dňa 22.11.2014 sa žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička zúčastnili celoslovenskej nezávislej
tanečnej súťaže MOVE ON dance cup v Žiline. Na súťaži sa stretlo 41 súborov a ZUŠ z celého Slovenska a na
javisku celkovo vystúpilo neuveriteľných 159 choreografií. Aj napriek veľkej konkurencii boli naši žiaci
úspešní! Tanečníci z elokovaného pracoviska v Spišskom Bystrom pod vedením učiteľky Mgr.art. Adriány
Rusnákovej sa v kategórii Art Dance Choreo juniori predstavili porote so scénickou choreografiou ,,Na mori“
a boli ocenení krásnym 3.miestom. Kategóriu Mini Choreo Free Dance juniori reprezentovali naše žiačky
Natália Petruľová a Alena Zubajová s choreografiou ,,Keby som bola...“ a taktiež boli ocenené 3.miestom.
Úspešní boli aj žiaci učiteľky Ing. Martiny Polanskej z elokovaných pracovísk v Plavči a Plavnici. Našu školu
reprezentovali v kategóriach Free dance choreo juniori, Art dance choreo juniori a Hip hop choreo juniori
a za ich výkony získali diplomy za účasť vo finále.
Gratulujeme a prajeme ešte veľa tanečných úspechov. 

Výtvarný odbor:
Správa o Vianočnej výstave
Alokované pracovisko ZŠ Ihľany 16. 12. 2014
Výstava sa konala v utorok 16.12.2014 na alokovanom pracovisku Základnej školy Ihľany vo vstupných
priestoroch. Vystavovali sme tvorbu žiakov s témou Vianoc a zimného obdobia. Práce žiakov sme vystavili len
vo vstupnej chodbe školy, kde majú prístup všetci učitelia aj žiaci. Na túto výstavu sme pozvali aj rodičov
žiakov, avšak prišli sa pozrieť len dvaja rodičia. Žiakom a učiteľom sa práce páčili. Dúfame, že na konci
školského roka, keď budeme organizovať koncoročnú výstavu bude záujem rodičov vyšší.
Za výtvarný odbor: Gancarčíková a Horníková
Správa o výstave
Alokované pracovisko MŠ Huncovce 07. 05. 2015
Výstava prác žiakov sa konala vo štvrtok 7. mája 2015 v priestoroch materskej školy Huncovce. Táto výstava sa
konala pri príležitosti oslavy 30. výročia založenia materskej školy. Na túto oslavu boli pozvaní aj starosta obce
Huncovce, a samozrejme aj rodičia žiakov. Výstava bola sprievodným programom k vystúpeniu detí z materskej
školy, a aj nášho tanečného odboru. Celé podujatie sa konalo v areáli materskej školy, rodičia si mali možnosť
popozerať práce svojich detí. Pani riaditeľka Spiegelhalterová predstavila v príhovore náš výtvarný odbor,
vyzvala prítomných na prezretie si našej výstavy. Rodičia mali možnosť zistiť, ako sme pracovali tento školský
rok a čo pekného vytvorili ich deti.
Za výtvarný odbor: Gancarčíková a Horníková
Správa o zúčastnení sa vo výtvarnej súťaži My sa nevieme sťažovať nahlas
Príroda- živá učebnica 2015
Túto súťaž bola zameraná na ochranu prírody a enviromentálnu výchovu. Práce žiakov boli posielané koncom
marca od p. uč Gancarčíkovej a p. uč. Horníkovej. Súťaže sa zúčastnilo 6 prác našich žiakov. Tentoraz sme
v tejto súťaži neuspeli. V roku 2015 sa do výtvarnej súťaže zapojilo 121 škôl s 1119 prácami.
Za výtvarný odbor: Mgr. Pavlína Gancarčíková
Správa o zúčastnení sa výtvarnej súťaže
Vianočná pohľadnica december 2014
11. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
Hlavný usporiadateľ Oravské Kultúrne stredisko tohto roku prijal do súťaže 5057 výtvarných prác z 311 škôl.
Do tejto súťaže sme v decembri 2014 posielali 16 prác od p. uč Gancarčíkovej a p.uč. Horníkovej. V tejto súťaži
sme bohužiaľ neuspeli.
Za výtvarný odbor: Mgr. Pavlína Gancarčíková
Výstava Vianoce pod Tatrami december 2014
Výstava Vianoce po Tatrami vo výstavnej sieni Barónka Kežmarok sa organizuje každoročne vo vianočnom
období. Na tejto výstave vystavujú práce žiakov materské školy, základné školy, základné umelecké školy a aj
stredné umelecké školy. Naša Zuška dostala tiež priestor. Témou tejto výstavy boli Vianoce. Každý pedagóg
nášho výtvarného odboru vybral tie najlepšie práce svojich žiakov. Práce inštalovali 2. decembra p .uč
Gancarčíková a p. uč. Horníková. Táto výstava bola sprístupnená od 4. decembra 2014 do 6. januára 2015.
Odinštalovanie výstavy sa uskutočnilo 7. januára 2015.

Za výtvarný odbor: Gancarčíková
Správa o výsledkoch výtvarnej súťaže Anjel Vianoc 2014
Anjel Vianoc 2014 tradične organizovala Tatranská galéria Poprad. Témou tejto súťaže ostal Anjel v rôznych
podobách. Zapojili sme sa s 26- mi prácami žiakov pod vedením p. uč. Gancarčíkovej, p. uč. Horníkovej a p. uč.
Orolinovej. Výsledky tejto súťaže nás opäť príjemne prekvapili,
V kategórii Základné umelecké školy získali títo žiaci čestné uznania:
Štefan Mišalko
Viktória Bukovičová
Sebastián Martinko
Vernisáž a odovzdávanie cien sa uskutočnilo 6. decembra 2014 v priestoroch Tatranskej galérie. Čestné uznania
spolu s cenami odovzdávala pani riaditeľka Tatranskej galérie Ondrušeková. Čestné uznania prebrala p. uč.
Gancarčíková spolu s p. uč. Horníkovou. Naši žiaci sa odovzdávania nezúčastnili, čestné uznania sme im však
odovzdali na vyučovaní. Tešíme sa na ďalší ročník tejto výtvarnej súťaže.
Za výtvarný odbor: Gancarčíková
Správa o vyhodnotení výtvarnej súťaže
Celoslovenská výtvarná súťaž Krídla fantázie
2015 Belasý motýľ- Vaša pomoc- naše krídla
Výtvarnú súťaž organizuje občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR a občianske
združenie Puart Gallery. Žiaci si mohli vybrať z dvoch tém, a to Vaša pomoc-naše krídla, a druhá téma bola
voľná. Posielali sme 13 prác od p.uč Gancarčíkovej, p. uč. Horníkovej a p. uč. Horvátha. Získali sme cenu
poroty, a to žiak Jakub Bulava, a taktiež nám poslali poďakovanie za spoluprácu v ich súťaži.
Za výtvarný odbor: Mgr. Pavlína Gancarčíková

Správa o výtvarnej súťaži Bohúňová paleta apríl 2015
XVIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta
Táto výtvarná súťaž organizovaná Základnou umeleckou školou P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne pod záštitou
Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku je vyhlasovaná
každý rok, tohtoročnou témou bolo: Čo dokážu ľudské ruky . Tejto súťaže sa zúčastnili práce žiakov od p. uč.
Gancarčíkovej a p. uč. Horníkovej. V tejto súťaži sme však neuspeli. Napriek tomu sa zúčastníme aj ďalšieho
ročníka.
Za výtvarný odbor: Mgr. Pavlína Gancarčíková
Správa o zúčastnení sa vo výtvarnej súťaži
Dúha Stará Ľubovňa 2015
Výtvarnú súťaž organizuje osvetové stredisko v Starej Ľubovni. Žiaci si mohli vybrať z dvoch tém, a to Moje
koníčky a záľuby, a druhá téma bola Mesto, v ktorom bývam. Posielali sme 10 prác od p.uč Gancarčíkovej, p.
uč. Horníkovej a p. uč. Horvátha. Bohužiaľ sme v tejto súťaži neuspeli.
Za výtvarný odbor: Mgr. Pavlína Gancarčíková

Správa o zúčastnení sa výtvarnej súťaže Maľovaná Zuška 2015
Táto výtvarná súťaž organizovaná Základnou umeleckou školou Jána Cikkera v Banskej Bystrici je len pre
umelecké školy a jej výtvarné odbory. Tohtoročná téma bola Štruktúra. Tejto súťaže sa zúčastnili práce žiakov
od p. uč Horvátha a od p. uč. Gancarčíkovej a p. uč. Horníkovej. Tentokrát sme v tejto súťaži neuspeli.
Za výtvarný odbor: Mgr. Pavlína Gancarčíková
Správa o výsledku vo výtvarnej súťaži
Senecká dúha 2015
Výtvarnú súťaž organizuje Súkromná základná umelecká škola R. Madarászovej v Senci a Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre. Tohtoročnou témou bola Oáza motýľov.. Posielali sme 8 prác od p.uč. Horníkovej
a p. uč. Gancarčíkovej. V tejto súťaži sa umiestnila náš žiak Peter Mišalko na druhom mieste v kategórii 5 až 8
rokov.Diplom nám poslala Zuška poštou. Výhru odovzdáme žiakovi v septembri 2015 na elokovanom
pracovisku Ihľany.
Link na vyhodnotenie súťaže na facebooku:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1157729327585865.1073741877.361261370566002&type=3
Za výtvarný odbor: Mgr. Pavlína Gancarčíková, jún 2015

Správa o akcii výtvarného odboru Ľubica
Názov akcie: Návšteva výstavy SZUŠ Rosnička- Vianoce pod Tatrami v priestoroch výstavnej siene Barónka
v Kežmarku
Počet žiakov: 10
Dátum:15.12.2014, 17.12.2014, 18.12.2014
Čas: 13:30 – 16. 00 hod
Miesto: priestor výstavnej siene Barónka, Hlavné námestie 46 v Kežmarku
Organizátor: SZUŠ Rosnička
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Pavlína Gancarčíková
Cieľ akcie:
1. Návšteva
Kežmarku.

výstavy

žiackych prác škôl kežmarského okresu v priestoroch výstavnej siene Barónka v

2. Predstaviť žiakom ich tvorbu v galérii.
3. Zvýšiť u žiakov estetické cítenie.
Priebeh akcie:
Návšteva výstavy SZUŠ Rosnička v priestoroch výstavnej siene Barónka sa uskutočnila 15.12.2014, 17.12.2014
a 18.12.2014. Tejto návštevy výstavy sa zúčastnilo 10 žiakov výtvarného odboru alokovaného pracoviska
Ľubica. Odchod z učebne z Ľubice sa uskutočnil všetky tri dni okolo 13.30. Do Kežmarku sme sa presunuli
pešo. V galérii neboli žiaci po prvý krát, ale aj tak boli poučení ako sa tam majú správať. Táto vianočná výstava
nás naladila na vianočné sviatky. Každý žiak videl opäť nové práce, iné, rôzne techniky. Tentokrát bola výstava
spestrená malým kvízom pre deti. Každý kto sa zúčastnil, bol zaradený do súťaže o knižné ceny. Po návšteve
výstavy sme sa vrátili spolu do Ľubice.
Dňa: 28.12.2014
Vypracovala: Mgr. Pavlína Gancarčíková
VÝSTAVA- MALÍ UMELCI Z HUNCOVIEC
NÁZOV:

Malí umelci z Huncoviec – výstava výtvarného odboru

PEDAGÓG:

Mgr. Katarína Horníková, Mgr. Pavlína Gancarčíková

TERMÍN:

29.06.2015 – 31.08.2015

MIESTO:

Obecný úrad Huncovce

Talent je dar. Jeden je ním obdarený viac, iný menej. U každého ho však treba odhaliť. Nie je podstatné, kde
dieťa žije. Záleží iba na tom, či má kto jeho talent objaviť, podchytiť a ďalej rozvíjať. O to sme sa počas celého
školského roka usilovali aj my, učiteľky výtvarného odboru SZUŠ Rosnička. (Mgr. Katarína Horníková a Mgr.
Pavlína Gancarčíková) Našou snahou bolo prichádzať medzi žiakov MŠ a ZŠ Huncovce, kde ma SZUŠ
Rosnička jedno zo svojich elokovaných pracovísk. A tak tu dnes máme výsledky práce vyše 50 detí. Od
nesmelých ťahov štetcov tých najmenších až po hotové diela pútavých portrétov, zátiší, podmorského sveta, či
desiatky zvierat rôznych motívov a techník. Všetky tieto práce vznikali počas celého školského roka v rukách
našich malých talentov, ktorí dostali možnosť prejaviť svoj umelecký talent. Majstrami sú umelci, ktorí pozorujú
svojimi vlastnými očami to, čo videl už pred nimi každý človek, ale oni dokážu nájsť krásu v tom, čo je pre
ostatných príliš obyčajné. Možno z nich, našich malých talentov, nikdy nebudú špičkoví umelci, ale výchova k
umeniu a výchova umením im rozhodne poskytne veľa cenných návykov, ktoré uplatnia v každodennom živote.
Veríme, že si naše umelecké diela nájdu svojich obdivovateľov.
Mgr. Katarína Horníková

VÝSTAVA- PREZENTUJEME SVOJ TALENT
NÁZOV:

Prezentujeme svoj talent

PEDAGÓG:

Mgr. Katarína Horníková,

TERMÍN:

25.06.2014

MIESTO:

Kultúrny dom Spišský Štvrtok

Dňa 25.06. 2014 sa v priestoroch kultúrneho domu Spišský Štvrtok konala koncoročná výstava, na ktorej sa
prezentovali všetci žiaci výtvarného odboru SZUŠ Rosnička. Výstava bola súčasťou koncoročnej akadémie ZŠ
Sp.Štvrtok. Rodičia, žiaci a ich príbuzní tak mali možnosť uvidieť práce, ktoré malí výtvarníci vytvorili počas
celého školského roka. Na siedmych obojstranných výstavných paneloch vo vestibule boli práce s rozmanitou
tematikou s použitím množstva techník, nielen plošné ale aj 3D diela. Súčasťou bolo aj odovzdávanie cien našej
výtvarnej súťaže ,,v Ríši divov“, v ktorej medzi 60 ocenenými bolo 6 žiakov zo Spišského Štvrtka. Uznanie a
výhra tak potešila nielen deti, rodičov ale predovšetkým učiteľku. Vystavené práce, medzi nimi aj tie víťazné,
zožali veľký úspech, čím sme úspešne ukončili školský rok a verím, že pochvala nás posunie opäť o krok vpred.
Mgr. Katarína Horníková
Rómska paleta 2014
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už po 23.krát realizovalo výtvarnú súťaž Rómska paleta
(celoslovenská súťaž výtvarných prác rómskych žiakov) Porota sa stretla pri vyše tisícke detských výtvarných
prác, ktoré sa niesli témou LETO. Celkovo hodnotili 374 prác v 1.kategórii (žiaci do 10 rokov) a 650 prác
v 2.kategórii (žiaci nad 11 rokov) Do súťaže sa zapojili aj žiaci SZUŠ Rosnička v elokovaných pracoviskách ZŠ
Huncovce a ZŠ Ihľany a to prinieslo svoje ovocie.
Diplom v 1. Kategórii získali 2 žiačky ZŠ Huncovce a tiež 2 žiačky ZŠ Ihľany, pod vedením p.uč .Mgr.
Kataríny Horníkovej. Medzi 42 ocenenými vo svojej kategórii sa tak z výhry tešia žiačky ZŠ Huncovce
Stanislava Polhošová (2.A) a Karin Karolová (2.A) a ZŠ Ihľany Veronika Červeňáková (4.A) a Mirka Dunková
(4.A) Medzi 41 ocenenými čestné uznanie získali 3 žiaci SZUŠ Rosnička ZŠ Ihľany: Beáta Mišalková, Jana
Mišalková a Peter Mišalko pod vedením p.uč. Mgr.Martina Horvátha a Mgr. Kataríny Horníkovej.
Porota
ocenila detskú zručnosť ,,malých výtvarníkov“ v zvládnutí rôznych výtvarných techník, od jednoduchej kresby
až po kombinovanú koláž. Veríme, že nás úspech posunie opäť o krok vpred.
Správa z vianočnej výstavy ,,Anjelské Vianoce“ ZŠ Huncovce
Úspešné sa stáva tradíciou. Aj takto by sme mohli nazvať spojenie hudby a výtvarného umenia, talentovaných
žiakov a ich učiteliek, ktorého výsledkom bolo opäť spoločné predvianočné popoludnie v priestoroch ZŠ
Huncovce. Dňa 15.12.2014 o 16.00 hod. sa tak okrem žiakov hudobného odboru pod vedením p. uč. Miroslavy
Čenščákovej prezentovali aj 40 žiaci výtvarného odboru pod vedením p. uč .Kataríny Horníkovej. Na 8
výstavných paneloch ,,lietalo“ 40 malých ale aj veľkých anjelikov vytvorených rôznymi tradičnými technikami
ako aj experimentmi ( špagáto – maľba, temperová a vosková batika, koláže, asambláže...) Radosť z Anjelov
bolo vidieť nielen na tvárach samotných malých umelcov, úspech zožali u rodičov, ako aj u novej pani riaditeľky
Lucii Troppovej a ostatných pedagógov. Priaznivci umenia mali možnosť uvidieť práce talentov nielen na
koncerte ale neskôr aj vo vestibule školy.
Pochvala a pozitívne ohlasy nás tak posunuli opäť o krok vpred a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné kultúrne
zážitky.
Mgr. Katarína Horníková

NÁZOV:

VÝSTAVA- S VĎAKOU NAŠIM MAMÁM
Výstava – S vďakou našim mamám

PEDAGÓG:

Mgr. Katarína Horníková

TERMÍN:

14.5.2015 - deň matiek, 15.5.2014 – 15.6.2015 – vestibul ZŠ Huncovce

MIESTO:

Telocvičňa ZŠ Huncovce

Telocvičňa a vestibul ZŠ Huncovce od 14. mája ,,ožili“ prácami výtvarného odboru malých umelcov SZUŠ
Rosnička. Na výkresoch ako aj maliarskych plátnach mohli návštevníci výstavy, ktorými boli predovšetkým
mamičky a babičky, uvidieť detské interpretácie diel veľkých maliarov ale aj krajinky, portréty, pop art, koláže,
voskové batiky, či grafiky, ktoré vyše 40 žiakov vytvorilo počas celého školského roka. Výstava bola taktiež
súčasťou vystúpenia ku dňu matiek. Hlavným cieľom výstavy bolo okrem vzájomnej spolupráce dramatického
odboru SZUŠ Rosnička a ZŠ Huncovce dokumentovať a evidovať úroveň tvorivých prístupov práce
jednotlivých žiakov. Prezentovali sa tu žiaci 1.ročníka, 2. ročníka (2 triedy) a 4 ročníka. Na šiestich
obojstranných výstavných paneloch sa celkovo odprezentovalo 40 žiakov. Prváci zažili obdiv a uznanie svojich
prác po prvýkrát a mali aj najväčšiu radosť. Pochvala a spokojnosť zo strany rodičov a pedagógov ZŠ Huncovce
nás tak všetkých motivovala do ďalšej práce.
Vypracovala: Mgr. Katarína Horníková

DOTYKY S HLINOU
Experimentovanie s keramickou hmotou, glazovanie, dekorovanie a zdobenie keramiky
Pedagógovia výtvarného odboru sa vzdelávali
V dňoch 06.06. 2015 a 12.06.2015 absolvovali pedagógovia výtvarného odboru SZUŠ Rosnička ( Mgr. Melánia
Sopková, Mgr. Beáta Petrasová, Mgr. Lenka Orolínová, Mgr. Pavlína Gancarčíková, Mgr. Katarína Horníková,
Mgr. Martin Horváth) kurz keramiky. Ten sa konal v ateliéri keramikára Petra Smika v obci Hôrka.
Peter Smik spolu s jeho OZ Annogallery je autorom niekoľkých keramických projektov a kurzov. Venuje sa
organizovaniu odborných, ale i záujmových keramických workshopov pre dospelých a deti, pre znevýhodnené
skupiny obyvateľov, základné školy, špeciálne školy a stredné školy, kde pôsobí zároveň ako lektor. No a do
tvorivej dielne ateliéru tohto umelca sme nahliadli aj my – pedagógovia výtvarného odboru. Na vlastných rukách
sme tak pocítili podmanivosť úžasného materiálu, ktorým je hlina.
Vyskúšali sme si prácu keramikára, experimentovali s rôznymi keramickými materiálmi, hlinou, glazúrami. Od
modelovania z voľnej ruky, cez točenie na hrnčiarskom kruhu, zdobenie, dekorovanie a konečnú úpravu svojich
výrobkov rôznofarebnými glazúrami. (konkrétne hrnček a misku). Odhalil nám tajomstvá technológie a rôzne
techniky pri výrobe keramických hrnčekov, misiek aj pomocou ozdobovania, farbenia, glazovania, otláčania
rôznych zaujímavých predmetov, ktoré nachádzame okolo seba a pomocou ktorých môžeme získať plno ďalších
tvarov a dekorov.
No a to najhlavnejšie: okrem nových zručností sme zaktivovali pravú mozgovú hemisféru a vlastnými rukami si
vyskúšali prácu s hlinou. Doma sa tak môžeme tešiť z unikátnych vlastných výrobkov, ktoré nám prinesú radosť
a budú pyšne pripomínať chvíle strávené v ateliéri.
Spracovala: Mgr. Katarína Horníková

NÁZOV:

VÝSTAVA- VÝTVARNÉHO ODBORU OÚ HÔRKA
My a výtvarné umenie

PEDAGÓG:

Mgr. Katarína Horníková, Mgr. Lenka Orolínová

TERMÍN:

23.6.2014 – 31.8.2015

MIESTO:

Obecný úrad Hôrka

Od dňa 23.06.2014 do 31.08. 2014 v priestoroch Obecného úradu Hôrka prebieha výstava žiakov SZUŠ
Rosnička, na ktorej sa prezentujú všetci žiaci výtvarného odboru SZUŠ Rosnička, ktorí navštevujú ZŠ a MŠ
Hôrka. Rodičia, žiaci ich príbuzní ako aj široká verejnosť majú možnosť uvidieť práce, ktoré malí výtvarníci
vytvorili počas celého školského roka. Vo vstupnej hale ako aj v salóniku sú práce s rozmanitou tematikou a
s použitím množstva techník. Veríme, že vystavené žiacke práce pod vedením p.u. Mgr. Kataríny Horníkovej
a Mgr. Lenky Orolínovej zažijú veľký úspech a ocenenia.
Mgr. Katarína Horníková
Výtvarné súťaže školský rok 2014/2015
Vianočná pohľadnica- Gancarčíková, Horníková

Anjel Vianoc 2014- Gancarčíková, Horníková, Orolinová
Dúha Stará Ľubovňa- Gancarčíková, Horníková, Horváth
Maľovaná Zuška- Gancarčíková, Horváth, Horníková
Zelený svet- Gancarčíková, Orolinová, Horníková
My sa nevieme sťažovať nahlas- Horníková, Gancarčíková
Kubistické metamorfózy- Horváth, Horníková
Primalex- Horváth, Gancarčíková, Horníková
Bohúňová Paleta- Gancarčíková, Horníková
Senecká dúha- Gancarčíková, Horníková
Rómska paleta- Gancarčíková, Horníková
Sen- V ríši divov- Gancarčíková, Orolinová, Horníková

h)údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (údaje
vyplní škola len v takom prípade, ak v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia po roku 2000; v správe uvedie
záver zo správy z komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces,
podmienky), oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich výrazov):
komplexná inšpekcia v škole nebola vykonaná.

i)údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
SZUŠ Rosnička sa nachádza v priestoroch MŠ Červený Kláštor 63, tým že škola nedisponuje vlastnou budovou,
pracujeme formou elokovaných pracovísk:



















ZŠ Batizovce
MŠ Hôrka
ZŠ Hôrka
ZŠ Šuňava
ZŠ s MŠ Spišská Teplica
ZŠ s MŠ Spišské Bystré
MŠ Spišský Štiavnik
ZŠ Spišský Štiavnik
ZŠ Holumnica
MŠ Huncovce
ZŠ Huncovce
ZŠ Ihľany
ZŠ Vrbov
PP Ľubica
ZŠ s MŠ Čirč
ZŠ s MŠ Plaveč
ZŠ Plavnica
PP Spišský Štvrtok


škola nemá vlastnú budovu,



chýba materiálne vybavenie učební pre tanečný odbor,



ateliéry pre výtvarný odbor,



sociálna odkázanosť nedovolí rodičom kupovať kostýmy a pomôcky.

SZUŠ Rosnička v školskom roku 2014/2015 zabezpečila zrkadlové zásteny v piatich elokovaných pracoviskách
v tanečnom odbore a podieľala sa rekonštrukčných prácach v ZŠ Sp. Bystrom v gymnastickej sále.
SZUŠ hradila náklady spojené s nákupom kostýmov, pomôcok a iného spotrebného materiálu ako aj DHM s
vlastných zdrojov.

j) priložte kópiu hospodárskej správy
prílohy : schválený rozpočet pre rok 2015 Radou OZ Rosnička.
hospodárska správa za rok 2015

k) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a
vyhodnotenie jeho plnenia (uveďte aj priority koncepčného zámeru rozvoja školy na nasledujúci
školský rok):
•

zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v umeleckej oblasti,

• zabezpečiť využitie voľného času formou elokovaných pracovísk a tak umožniť žiakom z odľahlých
obcí na svoju sebarealizáciu,
•

podieľať sa na formovaní talentovaných detí,

•

podieľať sa na priamom vystupovaní detí pred publikom,

•

pomáha utvárať návyky v umeleckom rozvoji a využívania voľného času,

•

svojimi aktivitami napomáhať k vytváraniu pozitívneho hodnotového rebríčka,

•

posilňovať v mladých ľuďoch prosociálnu, mravnú a multikultúrnu výchovu,

Škola na základe menovaných priorít sleduje pozitívne zmeny u žiakov s využívaním voľného času a
budovania hodnotového rebríčka v tomto sociálnom prostredí.

l) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení:
•
•

priaznivý demografický vývoj znamenajúci perspektívu rozvoja školy,
zameriavať sa na deti a žiakov z obcí,

•

kvalifikovaní pedagógovia,

•

výsledky súťaží a vystúpení,

•

z hľadiska prostredia poloha obce v blízkosti Tatier a dostupnosti prírodných krás.

m) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium – nepovinné údaje:
•
•

pomáhame utvárať návyky v umeleckom rozvoji a využívania voľného času a následného realizovania
sa v tomto odvetví,
svojimi aktivitami napomáhame k vytváraniu pozitívneho hodnotového rebríčka.

V Kežmarku, dňa: 14.01.2016
Vypracovala: :Mgr. Melánia Sopková
telefón, email:

rosnicka.zus@gmail.com,
sopkova.melania@gmail.com

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Súkromnej základnej
umeleckej školy Rosnička, so sídlom v Červenom Kláštore 63 bola prerokovaná a odsúhlasená Radou
školy dňa 22.01.2016

