
Súkromná základná umelecká škola Rosnička, Červený Kláštor 63 
 

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

škôl za školský rok 2021/2022 
správu na základe vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
§ 2 ods. 1 

a) základné identifikačné údaje o škole 

názov školy:        Súkromná základná umelecká škola Rosnička 
zriadená:              01.09.2009           
IČO:   42088551               
DIČ:    2022917402 
adresa:  059 06 Červený Kláštor 63 
tel.:   +421907 495 990 
www:  www.rosnicka1.sk,  
el. schránka: .......................................................... 
e-mail:  rosnicka.zus@gmail.com, sopkova.melania@gmail.com 
riaditeľ:  Mgr. Melánia Sopková 
zástupcovia riaditeľa, aj s určením oblasti „zástupcovia“  

b) základné identifikačné údaje o zriaďovateľovi 

zriaďovateľ:  občianske združenie Rosnička 
adresa:   Gen. Svobodu 1012/23, 059 71 Ľubica 
IČO:   42087236 
DIČ:  2022815146 
tel.:   +421907 495 990 
el. schránka: .......................................................... 

c) základné údaje o Rade školy 

(Informácia o činnosti Rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté 
uznesenia) 
Rada školy  
predseda Rady školy:     Mgr. Pavlína Kopková 
za pedagogických zamestnancov:  Mgr. Pavlína Kopková 
za nepedagogických zamestnancov:  Ing. Kristína Belianská 
za obec Červený Kláštor:   Eva Lainczová   
za rodičov:    Zuzana Dovjaková  
za zriaďovateľa:     PhDr. Ondrej Srebala, CSc. 
 
Frekvencia zasadnutí Rady školy pri SZUŠ Rosnička v školskom roku 2021/2022: 06.10 2021, 18.03 2022, 
16.06 2022, bez uznesení. 
 
Ďalšie poradné orgány školy: 

1. Umelecká rada 
2. Pedagogická rada 

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

3. Predmetové komisie 

Predmetové komisie pracujú v škole tri a to pre tanečný, hudobný a výtvarný odbor:  
Tanečný odbor 
Predsedom PK TO je Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS. art. Frekvencia zasadnutí PK TO: 06.09.2021, 
22.11.2021, 10.02.2022 s Plánom PK a Hodnotiacou správou za 2021/2022. 
 
 
Výtvarný odbor 
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Predsedom PK VO je Mgr. Pavlína Kopková. Frekvencia zasadnutí PK VO: 24.28.2021, 16.11.2021, 
18.01.2022, 11.04.2022  s Plánom PK VO a Hodnotiacou správou za 2021/2022. 
 
Hudobný odbor 
Predsedom PK HO je Mgr. Ladislav Pompa. Frekvencia zasadnutí PK HO: 07.10.2021, 08.12.2021, 09.02.2022, 
04.05.2022 s Plánom PK HO a Hodnotiacou správou za 2021/2022. 
 
 
d) údaje o počte žiakov (údaje sú čerpané z výkazu o počte žiakov k 15. 09. 2021):   
celkový počet žiakov- 270:  tanečný  odbor- 41, výtvarný odbor – 229, hudobný odbor – 54,  zásadné zmeny v 
priebehu školského roka nenastali. 

PŠ- 73 žiakov 
1. ročník – 30 žiakov 
2. ročník – 38 žiakov 
3. ročník -   40 žiakov 
4. ročník – 42 žiakov 
1. ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 54 žiakov 
2.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 40 žiak 
3.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 3 žiakov 
4.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 2 žiaci 
5.   ročník nižšieho sekundárneho štúdia – 2 žiakov 

 
Škola sa pridržiava podľa platných učebných plánov pre základné umelecké školy schválených Ministerstvom 
školstva SR zo dňa 20.08. 2009 pod číslom CD- 2009- 27474/21375- 1:911 s platnosťou od 1.septembra 2009. 
Tanečný odbor: 
Prípravné štúdium   tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, moderný tanec, hip-hop, 
tanečná prax 
Výtvarný odbor: 
Predškolská výtvarná výchova, kresba, maľba, modelovanie, dekoratívne techniky a ďalšie disciplíny 
Hudobný odbor:  
hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na husliach, hra na gitare, spev, hra na nástroji, štvorručná hra, hudobná 
náuka. 
 

e) údaje o počte pedagogických zamestnancov (stav k 30. 6. 2022): 
- počet pedagogických zamestnancov:  7 

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

 
g) informácie o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti: 

 
Správa o umiestnení sa vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 2020 

 
Výtvarnú súťaž Anjel Vianoc organizuje už tradične Tatranská galéria v Poprade. Už dávno to nie je len 

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

pedagógovia sme už v novembri zadali našim žiakom úlohu namaľovať Anjela. Zúročili všetky 

schopnosti získané na vyučovaní a nakreslili a namaľovali Anjelikov. My sme tých najzaujímavejších 

vybrali a odniesli do Tatranskej galérie.  

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

fantázii. My sme sa zúčastnili s 6 prácami od pedagógov Mgr. Kopkovej.  

V kategórii ZUŠ sme získali cenu za kolekciu, a to Katarína Mišalková z elokovaného pracoviska Ihľany. 

Tatranská galéria nám tento diplom zaslala a my ho žiačke dáme hneď ako to bude možné. Tešíme sa 

z úspechu nášho žiaka. 



                                                         
 

 
      

Správa o zúčastnení sa vo výtvarnej súťaži Ríša Fantázie 2021 

Výtvarnú súťaž Ríša Fantázie organizovala SZUŠ Lučenec –Opatová. Tento školský rok bol stále poznačený 

dištančným vyučovaním a koronou, a preto sme sa zapojili len s dvoma prácami. My sme sa zúčastnili s 2 prácami 

od p. uč. Kopkovej, bohužiaľ sme však v tejto súťaži neuspeli. 

Správa o umiestnení sa vo výtvarnej súťaži Romano Kher- Rómsky dom 2020 

Výtvarnú súťaž Romano Kher – Rómsky dom usporiadalo občianske združenie Rómsky dom. Súťaž pod záštitou 
prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Porota vyberala zo 417 obrázkov zaslaných z celého Slovenska. Súťaže sa 
zúčastnilo 68 základných škôl, základných umeleckých škôl a 14 centier pre deti a rodinu.  Predsedníčka poroty 
Miroslava Rudášová svoje pocity opísala takto: 

„Výber súťažných prác bol veľmi náročný, pretože sme mali pred sebou veľké množstvo neskutočne krásnych a 
úprimných detských výtvarných diel. Každá jedna práca bola originálna a odhalila nám čisté detské vnímanie 
okolitého sveta. Myslím si, že sme si všetci odtiaľ odniesli pocit radosti z tvorby a tiež veľkú dávku inšpirácie, 
energie a chuti pre vlastnú tvorbu.“ 



Témy boli: Ľudia, ktorých mám rád, Oslavy a sviatky, na ktoré rád spomínam, Príbeh, ktorý vám chcem povedať, 
Svet nie je čierno-biely a Môj rómsky a nerómsky kamarát. M y sme zaslali v októbri 2020 15 výtvarných prác od 
p. uč. Kopkovej.  
V decembri nás veľmi potešilo vyhodnotenie tejto súťaže, vyhrali sme v prvej kategórii druhé miesto, a to Anna 
Romanová z elokovaného pracoviska Ihľany. V druhej kategórii sme vyhrali prvé a druhé miesto. Prvé miesto 
Andrea Dunková a druhé miesto Adela Romanová, obidve z elokovaného pracoviska Ihľany. Krásny úspech 
našich žiakov.  
Pre našich žiakov zaslala organizácia diplomy a krásne ilustrované knižky. Žiakom ich odovzdáme akonáhle to 
bude možné vzhľadom na situáciu s koronavírrusom. 
Tešíme sa z ich úspechu.  

 
Správa o akcii Deň detí- Strom priateľstva 

 
Názov akcie: Deň detí- Strom priateľstva 
Počet žiakov: Akcia organizovaná pre žiakov ZŠ Ihľany 
Dátum: 2.6.2021 
Čas: 08.00 – 13.30 hod 
Miesto: Základná škola Ihľany 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Pavlína Kopková, Bc. Vanda Becková 
Cieľ akcie:  

1. Deň detí v základnej škole v Ihľanoch- spríjemniť tento deň všetkým žiakom 
 

Priebeh akcie: 
Deň detí v Ihľanoch sa realizoval pod vedením p. uč. Kopkovej v spolupráci s p. uč. Beckovou pre všetkých žiakov 
základnej školy. Každá trieda sa vystriedala vo výtvarnom ateliéri. V čase do 8.00 do 13.30. Začali sme 
najmenšími prvákmi- 16 žiakov. Žiaci si vyrobili symbol srdca z rôznych materiálov, ktoré mali na výber. Srdce 
predstavovalo spojenie s deťmi, ktoré nemajú také šťastie. Nemajú kamarátov, nemajú toľko šťastia. Srdiečka, 
ktoré si vyrobili, mohli doma darovať kamarátovi, ktorého si vybrali. Srdiečkami môžeme spojiť všetkých 
priateľov sveta.  
Ak mali žiaci vytvorený darček mohli si zahrať v súťaži v hádzaní loptičiek  do koša. Ten, kto vyhral, resp. sa 
trafil dostal jeden balón navyše. Všetci žiaci dostali ako darček jeden balón. 
V ateliéri sa vystriedalo 5 tried- 1. Ročník- 16 žiakov 
                                                   2.ročník- 20 žiakov 
                                                   3.ročník- 17 žiakov 
                                                  3.ročník- 16 žiakov 
                                                  4. ročník- 15 žiakov 
Spolu 84 žiakov. Všetci žiaci sa tešili, aj z vyrobeného výrobku, aj z balónov. 
  

 
Správa o akcii výtvarného odboru elokované pracovisko ZŠ Ihľany 

 
Názov akcie: Návšteva výstavy Leonardo Da Vinci- Stroje a iné v Tatranskej galérii Poprad 
Počet žiakov: 21 
Dátum:23.06.2021 
Čas:09.00 – 16. 40 hod 
Doprava: Autobusom- spoj  
Miesto: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12, Poprad 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Pavlína Kopková, Bc. Vanda Becková 
 
Cieľ akcie:  

1. Návšteva  výstavy  Leonardo Da Vinci- Stroje a iné  
2. Zvýšiť u žiakov estetické cítenie 

Priebeh akcie: 

Autobusom z Ihľan  sme sa dostali do Popradu, náš cieľ bola Tatranská galéria. Výstava sa volá Leonardo Da 
Vinci- Stroje a iné. Interaktívnou formou nám výstava predstavila Leonarda Da Vinciho ako inžiniera, vedca. Mali 
sme možnosť vidieť jeho vynálezy, bicykel, lietajúci stroj... Žiaci sa mohli tejto výstavy dotýkať, hrať sa s ňou, 
a tým viac spoznali ako stroje fungujú. Mechanizmus strojov videli žiaci naživo, vyskúšali si rôzne kinetické 
efekty, kyvadlo, ťažné zariadenia. V priestoroch galérie boli umiestnené nadrozmerné kópie strojov- letiaci stroj, 



bicykel, auto...Žiaci so záujmom obzerali tieto stroje, mali sme možnosť vidieť aj dokument o Leonardovi Da 
Vincim. Mali k dispozícii magnetické puzzle, na ktorých boli vyobrazené obrazy Leonarda D a Vinci.Galéria 
vystavovala aj obrazy Stana Lajdu, resp. jeho reprodukciu Poslednej večere. Vystavovali celú tvorbu Lajdu, ktorý 
po častiach študoval a maľoval Poslednú večeru a následne namaľoval kópiu Poslednej večere. Po návšteve galérie 
sme sa v areáli Tatranskej galérie občerstvili a zahrali si pár súťaží. Súťažili sme o tričko s logom rosničky. Len 
jeden mohol vyhrať. Z trička sa tešil Milan Nikolovski.  Po návšteve Tatranskej galérie sme sa presunuli na 
autobusovú stanicu, kde sme sa autobusom presunuli do Ihľan.  

Záver: Žiaci elokovaného pracoviska Ihľany sa dňa 23.júna 2021  zúčastnili výstavy v Tatranskej galérii 
v Poprade, kde sme mali možnosť vidieť hlavne výstavu Leonardo Da Vinci- Stroje a iné.   

Správa o akcii výtvarného odboru elokované pracovisko MŚ Huncovce 
 
Názov akcie: Návšteva výstavy Leonardo Da Vinci- Stroje a iné v Tatranskej galérii Poprad 
Počet žiakov: 8 
Dátum:27.06.2021 
Čas:12.00 – 17. 40 hod 
Doprava: Autobusom- spoj  
Miesto: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12, Poprad 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Pavlína Kopková 
 
Cieľ akcie:  

1. Návšteva  výstavy  Leonardo Da Vinci- Stroje a iné  
2. Zvýšiť u žiakov estetické cítenie 

Priebeh akcie: 

Autobusom z Huncoviec  sme sa dostali do Popradu, náš cieľ bola Tatranská galéria. Výstava sa volá Leonardo 
Da Vinci- Stroje a iné. Interaktívnou formou nám výstava predstavila Leonarda Da Vinciho ako inžiniera, vedca. 
Mali sme možnosť vidieť jeho vynálezy, bicykel, lietajúci stroj... Žiaci sa mohli tejto výstavy dotýkať, hrať sa 
s ňou, a tým viac spoznali ako stroje fungujú. Mechanizmus strojov videli žiaci naživo, vyskúšali si rôzne kinetické 
efekty, kyvadlo, ťažné zariadenia.  
V priestoroch galérie boli umiestnené nadrozmerné kópie strojov- letiaci stroj, bicykel, auto... 
Žiaci so záujmom obzerali tieto stroje, mali sme možnosť vidieť aj dokument o Leonardovi Da Vincim. Mali 
k dispozícii magnetické puzzle, na ktorých boli vyobrazené obrazy Leonarda D a Vinci. 
Galéria vystavovala aj obrazy Stana Lajdu, resp. jeho reprodukciu Poslednej večere. Vystavovali celú tvorbu 
Lajdu, ktorý po častiach študoval a maľoval Poslednú večeru a následne namaľoval kópiu Poslednej večere.  
Po návšteve galérie sme sa v areáli Tatranskej galérie občerstvili a zahrali si pár súťaží. Súťažili sme o tričko 
s logom rosničky. Len jeden mohol vyhrať. Z trička sa tešila Zuzana Charitunová.    
Po návšteve Tatranskej galérie sme sa presunuli na autobusovú stanicu, kde sme sa autobusom presunuli do 
Huncoviec.  

Záver: Žiaci elokovaného pracoviska Huncovce sa dňa 27.júna 2021  zúčastnili výstavy v Tatranskej galérii 
v Poprade, kde sme mali možnosť vidieť hlavne výstavu Leonardo Da Vinci- Stroje a iné.   

Správa o akcii Mikuláš v škole 
 
Názov akcie: Mikuláš v škole 
Počet žiakov:  Akcia organizovaná pre žiakov ZŠ Ihľany 
Dátum: 4.12.2020 
Čas: 09.30 – 10.30 hod 
Miesto: Základná škola Ihľany 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Pavlína Kopková 
 
Cieľ akcie:  

1. Návšteva Mikuláša v základnej škole, udržať povedomie Zušky na ZŠ 
Priebeh akcie: 



Tento deň sme potešili všetkých žiakov v základnej škole v Ihľanoch. Výtvarný odbor navrhol a vyrobil malý 
darček, omaľovánku pre žiakov. Vytvorili sa tri rôzne návrhy, resp. aj realizácie, aby sa žiakom neopakovali 
obrázky na vymaľovanie. Mikulášske balíčky sme zabalili vopred spolu s malými cukríkmi.  
V Ihľanoch sa zúčastnili traja pedagógovia, a to p.uč. Kopková, p.uč. Ilečková a p. uč. Horváth. Boli prezlečení za 
anjela, Mikuláša a čerta. S malou scénkou čerta a anjela sme prešli aj s Mikulášom, ktorý rozdával darčeky, všetky 
triedy. Čert žiakov trocha postrašil, anjel utešil, žiaci mali pripravené básničky a pesničky pre Mikuláša. Tie mu 
zarecitovali alebo zahrali, a tak im Mikuláš porozdával darčeky. Všetci žiaci boli nadšení z darčekov. Mali krajší 
deň.   
 

Správa z vyhodnotenia Vianočnej súťaže SZUŠ Rosnička 2020/2021 

Výtvarný odbor 

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

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

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

 

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

Spolu za prihlásilo 24 žiakov.  

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

Výsledková listina:  

Zoznam ocenených: 
Rosnička 
1. Emma Gondeková Plaveč  2. ročník 
2. Milan Nikolovski Ihľany 7. ročník  

Všetci žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže za výtvarný odbor, dostanú účastnícke diplomy. Ceny pre víťazov a 
účastnícke diplomy budú odovzdané pri opätovnom spustení prezenčnej výučby. 

Súťažné materiály sú archivované na úložisku SZUŠ Rosnička.  

Správa z aktivity Oslava MDD- návšteva Kežmarku a okolia. 
 
 
Termín: 1.6.2022 
Čas: 13:00 hod. – 19:00 hod. 
 
V stanovenom termíne som sa so žiakmi zúčastnila aktivít v rámci osláv MDD v meste Kežmarok. 
Do Kežmarku sme šli pešo, rovnako aj späť. Zoznam účastníkov je priložený k Žiadosti . Ako nepedagogický 
dozor mi pomáhala Alexandra Raffajová. 
Žiaci sa zúčastnili v Kežmarku rôznych aktivít, ktoré mesto organizovalo počas osláv MDD. Počas pešieho 
presunu sme pozorovali prostredie a následne sa o ňom rozprávali, ktoré galérie sú v meste. 
Späť sme sa vrátili podľa plánu. 
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Správa o akcii výtvarného odboru elokované pracovisko Spišský Štiavnik 
 

Názov akcie: Tvorivé dielne s veľkonočnou tématikou. 
Počet žiakov:  30 
Dátum: 03.04.2022 
Čas:15.00 – 19.00 hod 
Miesto: SZUŠ Rosnička, Spišský Štiavnik 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Vladimíra Brandobur 
 
Cieľ akcie:  

1. Estetické vnímanie Veľkonočných sviatkov 
2. Zoznámenie sa s technikou voskovania kraslíc 
3. Výroba, zdobenie kraslíc 
4. Pohybová aktivita: Hľadanie čokoládových dobrôt 

 

Priebeh akcie: 

V stanovenom čase sme sa stretli so žiakmi pred ZŠ Spišský Štiavnik. Následoval presun do učebne. Každý si 
našiel svoje miesto za pracovným stolom. V úvode sme si vysvetlili, čo bude našou hlavnou témou a ako budeme 
postupovať. Následne sme si pozreli pár videoukážok  zdobenia kraslíc použitím rôznych techník. Tak isto, sme 
mali k dispozícii vyzdobené kraslice p.učiteľky. Zamerali sme sa aj na techniku zdobenia roztaveným voskom. 
Ako základ nam poslúžili vyfúknuté, plastové a polystyrénové vajíčka. Vajíčka od sliepok sme dôkladne očistili 
octom. Zbytky voskoviek  roztavili v improvizovaných aroma lampách. Nasledovalo zdobenie za pomoci 
drevených špajlí. Maľovanie si vyžadovalo veľkú trpezlivosť. Žiaci, ktorý ju nemali, pracovali s polystyrenovými 
základmi a ľubovoľnou technikou sa pustili do zdobenia. Farby, stužky, bavlnky, pierka, kvietky,atď.. Materiálu 
na zdobenie bolo dosť. Každý žiak si vytvoril dva vajíčka, prípadne pomáhal iným pri zdobení. Počas celej tvorby 
vládla pohodová atmosféra. Rozprávali sme si všeličo o sviatku Veľkej noci a o zdobení 
príbytkov. Hotové kraslice sa nechali uschnúť. Upratali sme učebňu. Ďalším bodom 
programu bolo rozpohybovať žiakov. Vymysleli sme pre nich aktivitu hľadania 
veľkonočných vajíčok a zajačikov na dvore školy. Žiaci s nadšením prehľadávali celú lúku. 
Po vyzbieraní poslednej dobroty sme sa presunuli opäť do učebne, zhrnuli si celý priebeh 
akcie a ukončili dielne. 

Záver: Žiaci elokovaného pracoviska Spiššký Štiavnik sa dňa 03. apríla 2022  zúčastnili tvorivých dielní s 
veľkonočnou tématikou. Zoznámili sa s rôznymi technikami zdobenia vajíčok, vyrobili si veľkonočné kraslice a 
rozpohybovali sa na školskom dvore. Za odmenu si domov odniesli čokoládovu dobrotu a veľkonočnú dekoráciu. 

Správa z akcie SZUŠ Rosnička Art 
 
 

Názov akcie: Objav tanec - vzorová hodina 

Miesto konania: MŠ Hôrka 

Dátum konania: 04.04.2022 

Čas konania: 08:30-11:30 

Zodpovedný pedagóg: Mgr.art. Alexandra Michlíková, DiS.art. 

Elokované pracovisko: MŠ Hôrka 

Odbor: Tanečný 

Ročník: MŠ 

Počet žiakov: 29 

Cieľ:Vzorová hodina pre žiakov MŠ Horka, ktorí prejavili záujem o zápis do tanečného odboru. Deti si 

vyskúšajú vyučovací proces a získajú základné povedomie o štúdiu v tomto odbore.   



        

Dňa 04.04.2022 (pondelok) sa žiaci z materskej školy v Hôrke zúčastnili vzorovej hodiny tanca. Hravou formou 

sa zapojili do vyučovacieho procesu, oboznámili sa s priestorom a elementárnymi pohybovými prvkami. Žiaci boli 

rozdelení na dve skupiny, predškolákov a mladšie deti. 

 

Vzorová hodina predškolákov začínala pozdravom so zapojením pohybu. Nasledovalo predstavenie sa mien, žiaci 

sa postupne predstavili a svoje meno rytmizovali s ozvučenými drievkami. Po predstavení sme sa postavili a 

zahriali a rozcvičili svaly jednoduchými tanečnými pohybmi. Z klobúčikov som vytvorila kruh a žiakov som 

vyzvala, aby sa postavili do kruhu, von z kruhu a na kruh. S priestorovou orientáciou v kruhu sme pokračovali aj 

v chôdzi so zapojením hudby. Z kruhu sme prešli do šachovnice. Žiaci sa naučili jednoduché cvičenie na prácu 

dolných končatín, prednoženie, unoženie a zanoženie. Ďalším cvičením bolo reagovať pohybom na zmeny v 

hudbe. Žiakom som rozdala šatky a vyzvala som ich, aby reagovali na zmenu hudby podľa tempa a ďalej podľa 

výšky tónov. Nasledovalo kreatívne cvičenie na rozpoznávanie vnemov - magický chodník. Každý žiak prešiel so 

zatvorenými očami po chodníku vytvorenom z taktilných dosiek. Chodidlom mal rozpoznať, o aký tvar dosky sa 

jedná. Žiakov som vyzvala, aby si našli dvojicu a sadli si s ňou do kruhu. Najprv som im predstavila jednotlivé 

nástroje z Orffovho inštrumentára. Nasledovala práca vo dvojiciach, keď jeden z dvojice hral na vybraný nástroj 

a druhý žiak na improvizovanú hudbu tancoval. Žiaci potom zhodnotili, čo bolo pre nich ťažšie, či hrať alebo 

prispôsobiť svoj pohyb. Za domenu si žiaci ešte zahrali hru sochy. Na záver vzorovej hodiny sme si ešte 

zopakovali, čo sme sa naučili a rozlúčili sme sa pozdravom. 

 

Vzorová hodin amladších detí začínala rovnako pozdravom, zahriatím a rozcvičkou. Nasledovalo rytmické 

cvičenie Búrka, kde žiaci šúchaním dlaní, lúskaním, tlieskaním a búchaním o zem simulovali priebeh búrky. Po 

tomto cvičení sme si povedali, čo sa deje v prírode po daždi a prirodzene sme premostili na ďalšie cvičenie 

rastlinky. Pred začiatkom cvičenia sme si ešte zopakovali vývojové fázy rastu rastlinky a na hudbu sme vyrástli 

zo semienka až do krásneho kvetu. Ďalším cvičením bola džungľa. Najprv sme si povedali, aké rozdieli sú medzi 

našim lesom a džungľou a následne sme improvizovanými tanečnými pohybmi na hudbu znázorňovali zvieratá 

hada, tigra a gorilu. Aj mladší žiaci s pomocou šatiek mali reagovať na zmenu v hudbe - pomaly a rýchlo. Na záver 

vzorovej hodiny si žiaci zahrali sochy a tiež sa rozlúčili pozdravom. 

 

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  

 

 

Prílohy:  

1. Fotodokumentácia  

2. Informovaný súhlas 

3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

 

 

 
 
 
 



Správa o akcii MDD na Kežmarskom hrade 
 
 

Názov akcie: Exkurzia Kežmerského hradu  
Počet žiakov:  Akcia organizovaná pre žiakov SZUŠ Rosnička – 30 ks 
 
Dátum: 5.6.2022 - nedeľa 
 
Čas: 12.10 – 18.00 hod. 
 
Miesto: Ihľany – Kežmarok  
 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
 
Zodpovedná realizátorka: Bc. Hutková Katarína , Bc. Becková Vanda 
 
Cieľ akcie:  

  
3. Rozšíriť si obzor o svojom okolí, doplniť informácie. 
4. Spoznávať Slovenské dávne tradície, zvyky a obyčaje.  
5. Podporiť a rozvíjať vzťah ku kultúre, pamiatkam. 

 
Priebeh akcie: 

Začiatok akcie začal príjemne, skoro všetci zúčastnený žiaci čakali pred školu, na ďalších žiakov sme 
chvíľu čakali. Po najdôležitejšom úvodnom bode a to, príchode všetkých žiakov sa povedali základné informácie 
o bezpečnosti a priebehu akcie, kým sme čakali na autobus. Po príchode autobusu sme všetci nastúpili a vydali 
sme sa na dobrodružný výlet do vzdialeného Kežmarku.   

Cesta autobusom uplynula rezko, ani sme sa nenazdali a náš autobus otvoril dvere na autobusovej stanici 
v Kežmarku. Vystúpili sme a žiakov sme poslali do najbližšieho verejného toaletného zariadenia. Po dôležitom 
bode nasledovala cesta cez Kežmarok zo stanice až k hradu, žiaci sa dali do dvojíc a vydali sme sa na príjemnú 
prechádzku.  

Pred hradom bol ľudový folklórny zbor, kde tancovali a spievali ľudia odetí v krojoch, žiaci folklórny 
zbor sledovali so záujmom, horlivo si zaznamenávali vystúpenie na svoje telefóny. Program sa presunul na hrad 
a naša skupinka žiakov a my sme ich nasledovali až na nádvorie, kde sme pokračovali v sledovaní programu na 
určitý čas, neskôr sme boli vyzvaní/prizvaní pani sprievodkyňou  k obhliadke hradu (po zaplatení vstupného). 
Celá skupinka sme sa zdržiavali spolu keďže hrad a jeho pôdorys umožňuje návštevy aj v bohatších počtoch. 
Exkurzia trvala zhruba jednu hodinu a dozvedeli a vypočuli sme si veľa zaujímavých faktov, ako napríklad , že 
Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463. 
Staviteľmi a prvými majiteľmi hradu boli bratia Imrich a Štefan Zápoľský. V roku 1528 ich vystriedala rodina 
Lasky, v roku 1571 Ján Rueber a v rokoch 1579 – 1684 ho vlastnili štyri generácie rodiny Thököly. Posledným 
majiteľom hradu bol Ferdinand Rueber a v roku 1702 ho odkúpilo mesto Kežmarok. V 2. pol. 19. stor. sa objavili 
prvé snahy o opravu hradu a zriadenie múzea v ňom, no k uskutočneniu tejto myšlienky došlo až v 1. pol. 20. stor. 
Prvé expozície tu boli otvorené v roku 1931. V súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície, 
dokumentujúce vývoj Kežmarku a okolia. Samostatné expozičné celky predstavujú praveké a stredoveké osídlenie 
Kežmarku, vývoj mesta v 13. až 19. storočí, Kežmarský strelecký spolok, Spolok spišských lekárov a lekárnikov, 
MUDr. Vojtecha Alexandra – zakladateľa röntgenológie v Uhorsku, dejiny Kežmarku v 19. a 20. storočí, 
historické portréty zo zbierok múzea, vzťah Kežmarčanov k Vysokým Tatrám, Rodina Thököly, Židovská 
komunita v Kežmarku... Prehliadka areálu hradu je spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže. 
 Po obhliadke sme sa boli pozrieť na zbierku veteránov, ktorá sa nachádza tiež v priestoroch hradu. Ďalej 
sme sa pustili na ďalšiu prechádzku cez centrum Kežmarku, kde sme obdivovali ďalšie historické stavby, 
architektúru... Cestou sme sa zastavili na menšie schladenie v podobe zmrzliny, keďže počasie nám prialo slniečko 
a pomerne teplý deň. Náš ciel sa blížil, ako čas pokročil, my sme sa približovali k autobusovej stanici, kde sme 
počkali na spoj, ktorý smeroval do Ihlian. Po návrate sme sa rozlúčili a žiaci sa vrátili k svojim rodičom.  

 
 

Správa o akcii výtvarného odboru Tvorivý ošiaľ - Kyanotypia 
 
 

Názov akcie: Kyanotypia 
Počet žiakov: 15 
Akcia organizovaná pre ZŠ s MŠ Plaveč III., IV., VII.,VIII., IX. ročník 
Dátum: 07.05.2022 



Čas: 11:00 –17:50 hod. 
Miesto: Stará Ľubovňa 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedný realizátor: Mgr. Martin Horváth 
 
Cieľ akcie:  

1. Oboznámenie pojmu: kyanotypia ako alternatívny fotografický postup. 
2. Ukázanie práce s negatívom, ako si ho pripraviť a ako s ním pracovať. 
3. Oboznámenie pojmu: fotogram a aké sú jeho možnosti využitia napr. vo výtvarnom umení. 
4. Vytvorenie originálnych a umelecky hodnotných diel. 

 
Priebeh akcie: 
Žiaci elokovaného pracoviska Plaveč boli pozvaní na workshop pod názvom tvorivý ošiaľ – kyanotypia. Žiaci si 
vypočuli hneď v úvode základnú definíciu pojmov, históriu v podobe prezentácie a názorných ukážok. Po 
vysvetlení žiaci vytiahli obálku v ktorej bol vopred pripravený papier na tvorbu kyanotypie. Tento papier na svetle 
reaguje preto bolo potrebné ho udržiavať v tme. Žiaci pomocou rôznych materiálov vyskladávali rôzne útvary. 
Materiály na skladanie boli napr. prírodne, kvety, listy, kameň, kachličky, keramika, fólia, papier, drevo, pierka. 
Po naukladaní predmetov sa na obraz položilo sklo čo spôsobilo zaťaženie materiálov, čo zabránilo posunu. Keďže 
počasie bolo nepriaznivé tak všetky fotografické úpravy sa robili iba pod UV lampou, ale inak je možné využívať 
slnečné svetlo. Následne sa celý obraz preniesol pod UV lampu kde sa nechal približne 15min a následne bol 
vybratý a premývaný vodou, kým sa chemikália nevymyla z výkresu, inak by spôsobovala tmavnutie výkresu. 
Žiaci si taktiež vyskúšali ako správne pripraviť a nanášať chemikáliu. Taktiež sa dozvedeli rôzne spôsoby úpravy 
kyanotypie napr. pomocou peroxidu vodíka, preškrabávania, dokresľovania...Žiaci vytvorené práce si zobrali zo 
sebou domov a aj pripravené výkresy s chemikáliou, ktoré môžu použiť aj doma.  Na záver žiaci odchádzali plný 
nových zážitkov a nadšenia z ich tvorby. 
 
Záver: Žiaci v tento deň si vyskúšali alternatívnu fotografickú techniku kyanotypiu. Žiaci získali základné 
vedomosti a zručnosti pri alternatívnom fotografickom postupe, práce s negatívom a schopnosť ako si ho dokážu 
upraviť a ďalej pracovať, oboznámili sa s fotogramom a jeho využitím vo výtvarnom umení. Žiaci vytvorili 
originálne umelecké diela.  
 
 

Správa o akcii výtvarného odboru elokované pracovisko Spišský Štiavnik 

 
Názov akcie: Darček ku Dňu Matiek. Výroba bylinkového mydla. 

Počet žiakov:  30 

Dátum: 08.05.2022 

Čas: 13.00 – 18.30 hod 

Miesto: SZUŠ Rosnička, Spišský Štiavnik 

Organizátor: SZUŠ Rosnička 

Zodpovedná realizátorka: Mgr. Vladimíra Brandobur 

 

Cieľ akcie:  

1. Úcta mamičiek darčekom 

2. Zoznámenie sa s technikou výroby mydla 

3. Výroba rôznych druhov bylinkových mydiel 

Priebeh akcie: 

V stanovenom čase sme sa stretli so žiakmi pred ZŠ Spišský Štiavnik. Následoval presun do učební. Úvod patril 

pani učiteľke, ktorá podrobne opísala postup pri výrobe mydla. Pozreli sme si všetky pomôcky: mydlovú hmotu, 

silikónové formy, sušené kvety, vôňe, farbivá, sprej proti bublinkám,...Nasedovala krátka video ukážka výroby 

mydla a samotná realizácia. Mydlová hmota sa narezala na menšie kocky. Mali sme k dispozícii viacero druhov 



hmôt. Transparentnú olivovú  hmotu, homotu troch druhov masla a mydlovú hmota s babuckým maslom. Začali 

sme transparentnou hmotou. Po narezaní sa dala do hrnca rozpúštať nad parou. Medzi tým si žiaci rozmiestnili 

silikónové formy a vsypali do nich sušené kvety. Ako alternatívu  silikónovej formy sme vyskúšali aj kartónovú 

krabicu od mlieka. Keď bola hmota roztopená, žiaci ju preliali do plastových nádob , prídali ľubovoľne zvolenú 

farbu a vôňu. Rozmiešali a rýchlo vlievali do foriem. Takto sme opakovali proces niekoľkokrát, aj s použitím 

ďalších dvoch  mydlových hmôt. Počas celej výroby vládla pohodová atmosféra. Študenti navzájom 

spolupracovali pri výbere farby, vôňe kvetou a navzájom si pomáhali. Rozprávali sme fakty o histórii mydla,a 

prezreli si tvorbu súčasných výrobcov handmade mydiel. Keď boli všetky formy zaliate, mydlá sa postriekali 

sprejom proti bublinkám a dali tuhnúť do chladničky. Čakanie sme si spríjemnili prechádzkou na zmrzlinu. Po 

príchode do učebne sme si ešte ozdobili textilné vrecúška na mydlo. Formy sa asi po hodine vytiahli z chladničky 

a vykloopili hotové mydla. Žiaci boli z každého mydla milo prekvapení. Každé mydlo bol totiž originál. Nadšený 

z výsledkov sme porozdeľovali výrobky a pustili sa do upratovania učebne. Záver patril zhrnutiu celej akcie  

Záver:  

Žiaci elokovaného pracoviska Spiššký Štiavnik sa dňa 08. mája 2022  zúčastnili tvorivých dielní s témou darček 

ku Dňu Matiek. Zoznámili sa s technikou výroby mydla a mohli tak potešiť nielen seba ale aj svojich najbližších, 

krásnym a voňavým mydlom, vyrobeným s láskou ich rukami. 

 

Správa z aktivity návšteva Botanickej záhrady a TANAPU v Tatranskej Lomnici 
 
Termín: 9.6.2022 
Čas: 13:00 hod.- 19:00 hod. 
 
V danom termíne som sa zúčastnila exkurzie- výletu do Tatranskej Lomnice , kde sme so žiakmi navštívili 
Botanickú záhradu a potom múzeum Tanapu. Žiaci boli na aktivite podľa prezenčnej listine priloženej 
k vyúčtovaniu. Ako nepedagogický dozor bola prítomná Alexandra Raffajová. Do Tatranskej Lomnice sme 
cestovali autobusom.  V rámci vyúčtovania som žiadala preplatiť len vstupné.  
Aktivita prebehla podľa plánu, ciele boli splnené. Strávili sme pekný deň v prírode a poznali nové miesta 
a informácie. 
 

Správa z akcie SZUŠ Rosnička  
 

Názov akcie: Otvorená hodina tanečného odboru 

Miesto konania: ZŠ Vrbov 

Dátum konania: 11.04.2022 

Čas konania: 14:00-15:00 

Zodpovedný pedagóg: Mgr.art. Alexandra Michlíková 

Elokované pracovisko: ZŠ Vrbov 

Odbor: Tanečný 

Ročník: 3. ročník 

Počet žiakov: 5 

Cieľ: Cieľom otvorenej hodiny je oboznámiť verejnosť s obsahom a štruktúrou vyučovania v tanečnom odbore.  

          



Dňa 11.04.2022 (pondelok)  sa žiaci 3. ročníka tanečného odboru z pracoviska ZŠ Vrbov odprezentovali pred 

rodičmi, príbuznými a kamarátmi na otvorenej hodine tanca. 

Na začiatku pani učiteľka privítala prítomných, stručne ich oboznámila s organizačnou štruktúrou hodiny. 

Následne sa žiaci postavili do kruhu a otvorili hodinu pozdravom. 

Úvod hodiny bol zameraný na zahriatie a rozcvičku. Nasledovali posilňovacie a kondičné cvičenia klasického 

tanca v ľahu na zemi a v sede na zemi. Pokračovali sme kombináciou cvikov klasického tanca pri tyči a v priestore. 

Žiaci si spoločne zopakovali základnú skokovú zostavu, ktorú potom odcvičili individuálne  na frekvenčnom 

rebríku.  

Po technických cvičeniach nasledovali cvičenia na podporu orientácie v priestore. Pani učiteľka vyzvala žiakov, 

aby sa postavili do kruhu medzi klobúčiky. Nasledovalo rytmicko-pohybové cvičenie – chôdza po kruhu, do kruhu 

a von z kruhu v tempe na hudbu. Po ukončení cvičenia žiaci umiestnili klobúčiky do tvaru šachovnice. Pani 

učiteľka medzitým oboznámila prítomných s cieľom ďalšej aktivity. Žiaci musia dodržať predpísanú dráhu pohybu 

medzi klobúčikmi a zároveň rozdeliť pozornosť aj na vopred danú situáciu pri každej dráhe. Žiaci znázorňovali 

pohyb na lúke, v rieke a na kamennom pobreží.  

Nasledovalo rytmické cvičenie. Žiaci si  najprv spoločne zopakovali rytmické zadanie. Pani učiteľka ich vyzvala, 

aby si vybrali ľubovoľný hudobný nástroj z Orffovho inštrumentára a individuálne zahrali rytmické cvičenie. 

Nasledovala kreatívna časť hodiny, kedy žiaci reagovali na zmeny tempa v hudbe ľubovoľnými pohybmi 

v priestore. Žiaci pracovali v cvičení s farebnými šatkami, ktoré im pomáhajú zväčšiť záber pohybov. Taktiež boli 

upozornení, aby svoj pohyb viedli po celom priestore vo všetkých častiach a úrovniach. Ďalšie cvičenie Zrkadlo 

slúži nielen na rozvoj kreatívneho pohybu, prvky sa nesmú opakovať, ale aj na vnímanie partnera a prispôsobenie 

pohybov možnostiam tanečného partnera.  

V poslednej časti hodiny sa žiaci odprezentovali s dvomi choreografiami, Jabĺčko v ľudovom tanci a s kabaretným 

tancom It´s oh so quiet. Záver hodiny žiaci ukončili pozdravom. 

Pani učiteľka sa poďakovala prítomným za pozornosť a otvorenú hodinu ukončila. 

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  

 

Správa z akcie SZUŠ Rosnička 
 

Názov akcie: Objav tanec – vzorová hodina 

Miesto konania: MŠ Vrbov 

Dátum konania: 12.04.2022 

Čas konania: 10:00-11:00 

Zodpovedný pedagóg: Mgr.art. Alexandra Michlíková 

Elokované pracovisko: MŠ Vrbov 

Odbor: Tanečný 

Počet žiakov: 16 

Cieľ: Vzorová hodina je určená deťom v predškolskom veku, ktoré prejavili záujem o vyučovanie v tanečnom 

odbore. Deti si vyskúšajú vyučovací proces a získajú základné povedomie o štúdiu.   

       

Dňa 12.04.2022 sa žiaci v predškolskom veku z MŠ Vrbov zúčastnili vzorovej hodiny tanca. 

 



Žiaci sa na začiatku vzorovej hodiny naučili pozdrav a postupne sa predstavili s rytmizáciou mena na bubon. 

Nasledoval krátky rozhovor o potrebe zahriatia tela a rozcvičky, žiaci sa zapájali do konverzácie a na otázky 

spontánne odpovedali. Po rozcvičke pani učiteľka rozdala žiakom klobúčiky, z ktorých mali žiaci vytvoriť kruh. 

Ďalej vyzvala deti, aby sa postavili do kruhu, von z kruhu a na kruh, čo zvládli výborne. Žiaci si vyskúšali aj 

chôdzu po kruhu do tempa na hudbu. Pani učiteľka deťom rozdala šatky a vyzvala ich, aby sledovali zmenu tempa 

v hudbe a prispôsobili tejto zmene svoj pohyb. Po tomto cvičení pani učiteľka vytvorila chodníček z taktilných 

dosiek, cez ktorý prešlo každé dieťa so zatvorenými očami. Úlohou bolo určiť, na akom tvare dieťa práve stojí. Aj 

toto zadanie zvládli žiaci výborne.  

 

Nasledovala kreatívna časť hodiny. Najprv pani učiteľka žiakom vysvetlila, ako prebieha búrka a ako si s pomocou 

rúk vyčarujú čarovnú búrku v škôlke. Po búrke nasledovala ďalšia hra na rastlinky. Najprv sa žiaci oboznámili 

s jednotlivými fázami rastu rastlinky, potom k nim priradili zodpovedajúce pohyby a nakoniec spojili pohyb na 

hudbu. Na záver pani učiteľka žiakov pochválila a za odmenu si zahrali hru Sochy.  

 

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  

 

Správa z akcie SZUŠ Rosnička 
 

Názov akcie: Koncert spojený s výstavou 

Miesto konania: Dom seniorov Tatranská Štrba 

Dátum konania: 12.06.2022 

Čas konania: 08:00-17:00 

Zodpovedný pedagóg: Mgr.art. Alexandra Michlíková 

Elokované pracovisko: všetky pracoviská 

Ročník: 1-9. ročník 

Počet žiakov: 30 

Cieľ: Koncert žiakov tanečného a hudobného odboru SZUŠ spojený s výstavou prác žiakov výtvarného odboru 

pre klientov Domu seniorov v Tatranskej Štrbe.  

          

Dňa 12.06.2022 (nedeľa)  sa zúčastnili žiaci SZUŠ Rosnička koncertu spojeného s výstavou  

v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe.  

 

V ranných hodinách sa zodpovední pedagógovia, ktorí vykonávali dozor na akcii, stretli  

so žiakmi na vopred dohodnutých stanovištiach v elokovaných pracoviskách, odkiaľ sa prepravili autobusom na 

miesto konania koncertu. Po ceste boli žiaci poučení o zásadách BOZP. 

  

Pri príchode na miesto dostali žiaci organizačné pokyny a nasledovala hygienická prestávka. Zodpovedný dozor 

sa so žiakmi presunul na generálnu skúšku do priestorov Ekumenickej sály. Po generálnej skúške nasledovala 

obedňajšia prestávka, po ktorej sa žiaci presunuli  

na nádvorie Domu seniorov, kde už boli pre nich pripravené aktivity. Žiaci sa zrelaxovali  

a odobrali sa do zákulisia, kde sa pripravili na koncert.  

 



Koncert otvoril pán riaditeľ Domu seniorov, ktorý prizval na pódium aj pani riaditeľku SZUŠ, ktorá tiež povedala 

pár slov. Žiaci tanečného odboru sa do programu zapojili 4 choreografiami v rôznych tanečných štýloch. Žiaci 

hudobného odboru sa predstavili hrou na klavír, hrou  

na gitaru a spevom. Odozneli nielen klasické a ľudové skladby, ale aj cover verzie známych hitov.  

 

Správa o akcii výtvarného odboru elokované pracovisko Spišský Štiavnik 
 

Názov akcie: Výroba darčekov pre ministra školstva. 
Dátum:13.03.2022 
Čas: 09.00 – 15.00 hod 
Doprava:  Auto 
Miesto: Kancelárie SZUŠ Rosnička 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Vladimíra Brandobur 
 
Cieľ akcie:  

1. Výroba darčekov pre ministra školstva. 
2. Kolektívna práca učiteľov výtvarného odboru. 

 
Učitelia výtvarného odboru Martin Horvát, Vladimíra Brandobur, Natália Dolná, Vanda Becková a Veronika 
Mayerová sa stretli ráno v kanceláriach SZUŠ Rosnička. Ich úlohou bolo vyrobiť a zabaliť darčeky pre ministra 
školstva a jeho asistentku. Hneď po rannej káve sa učitelia piustili do práce. Zhromaždili nakúpený materiál a 
materiál zo skladu. Následne si rozdelili prácu. Každý z učiteľov sa podieľal na výrobe niektorej časti darčekov. 
Zdobili sa drevené bedničky, nápisom a logom školy. Ďalej sa vyrobili dve brožúry z preglejky v ktorých boli 
uvedené údaje k jednotlivým výrobkom. Práce pokračovali rámovaním študenských grafík a kresby portrétu 
ministra. Vyrábalo sa aj z plste. Plstený set šperkov, zložený z náhrdelníka a náušníc a tiež plstená bábika. 
Maľovanie na hodvábnu kravatu a šatku. Využili sme už aj vyrobené predmety ako sviečky, potlačené vankúše, 
keramickú misku, pohár. Keď bolo všetko hotové, výrobky sa naarandžovali do bedničiek. Záver patril 
upratovaniu pracovne. 
 

Správa o akcii výtvarného odboru elokované pracovisko Spišský Štiavnik 
 

Názov akcie: Návšteva Tatranskej galérii v Poprade / Výstava 6.Medzinárodné trienéle textilu 
Počet žiakov:  15 
Dátum: 20.03.2022 
Čas: 13.00 – 18.00 hod 
Doprava:  Autobusom- spoj  
Miesto: Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12, Poprad 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedná realizátorka 
Mgr. Vladimíra Brandobur 
 
Cieľ akcie:  

1. Návšteva  galérie 
2. Zvýšiť u žiakov estetické cítenie 
3. Zoznámiť sa s textilnou tvorbou v jej aktuálnej podobe 
4. Spoznať historické centrum mesta Poprad 
5. Zúžitkovať nové poznatky z galérie pri výrobe textilnej dekorácie 

Priebeh akcie: 

Autobusom zo Spišského Štiavnika  sme sa dostali do Popradu, náš cieľ bola Tatranská galéria a výstava s názvom 
Textile Art of Today /6. Medzinárodné trienále textilu. V rámci 6. ročníka Textil Art of Today sa prestavuje 83 
umecov z celého sveta. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s textilnou tvorbou v jej aktuálej podobe. Diela boli 
spracované s použitím rôznych techník a materiálov. Množstvo diel s hlbokou myšlienkou a konceptuálnym rázom 
lákali študentov nielen svojou vizuálnou podobou ale aj vnútorným obsahom. Výstava nám ukázala prekročenie 
tradičných hraníc umenia s dôrazom na súčasné technológie. Súčasťou projektu je samostatná komorná výstava 
umelkyne Boženy Augustínovej.  



Žiaci so záujmom obzerali všetky vystavené diela a ich vzájomú inakosť. Spoločne sme diskutovali a rozoberali 
jednotlivé textilné techniky. Pozreli si krátke videa umelcov. Najviac z výstavy zaujali veľkorozmerné tapisérie 
Boženy Augustínovej. Na záver nás čakala stála expozíciu 130 diel umelcov, patriacich do zbierky fondu 
Tatranskej galérie. 
Po návšteve galérie sme sa presunuli do centra mesta Poprad. Obzreli si historické  budovy  ako Kostol svätého 
Egídia, renesančnú zvonicu a pod.. Po dlhej prechádzke sme si oddýchli pri koláčiku v známej umeleckej cukrárni 
Domeniko. Žiakov tu čakala výtvarná aktivita prepojená s aktuálnou výstavou. Vyrobili sme si technikou viazania 
špagátu macramé dekoráciu. Neskôr sme sa presunuli na autobusovú stanicu a odtiaľ vrátili do obce Spišský 
Štiavnik. 
 

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

Správa z akcie SZUŠ Rosnička 
 

Názov akcie: Janko Hraško 

Miesto konania: Spišské divadlo 

Dátum konania: 22.05.2022 

Čas konania: 09:00-14:00 

Zodpovedný pedagóg: Mgr.art. Alexandra Michlíková 

Elokované pracovisko: ZŠ Vrbov 

Ročník: 1-9. ročník 

Počet žiakov: 30 

Cieľ: Divadelné predstavenie pre žiakov, spoznávanie divadelného prostredia, prepájanie umeleckých odborov. 

          

Dňa 22.05.2022 (nedeľa)  sa zúčastnili žiaci ZŠ Vrbov divadelného predstavenia Janko Hraško v Spišskej Novej 

Vsi.  

V ranných hodinách sme sa so žiakmi stretli pred obecným úradom vo Vrbove, kde boli žiaci poučení o BOZP a 

organizačných pokynoch. Autobusom sme sa presunuli do Spišskej Novej Vsi. Pešo sme sa presunuli cez námestie 

až k Spišskému divadlu. Po ceste sme si obhliadli významné historické a kultúrne budovy a inštitúcie.  

Pri príchode k divadlu sme si so žiakmi urobili krátku hygienickú pauzu a usadili sa na svoje miesta. Predstavenie 

sa žiakom veľmi páčilo. Herci stvárnili príbeh o Jankovi Hraškovi verne, boli použité nielen zaujímavé masky, 

ktoré dotvorili scénu, ale zaujímavým momentom bola aj hudba, ktorá dotvárala scény.  

Po predstavení sme sa presunuli do neďalekej cukrárne, v ktorej sme so žiakmi rozoberali dojmy z predstavenia. 

Z cukrárne sme sa presunuli na autobusovú stanicu, odkiaľ sme sa autobusom dopravili naspäť do Vrbova. 

Akciu hodnotím ako úspešnú, bol splnený cieľ.  

 

Správa o akcii Akčná maľba 
 
 

Názov akcie: Akčná maľba  
 
Počet žiakov:  Akcia organizovaná pre žiakov SZUŠ Rosnička - 31 ks 
 
Dátum: 24.4.2022 - nedeľa 
 
Čas: 12.20 – 17.30 hod. 



 
Miesto: Ihľany 
 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
 
Zodpovedná realizátorka: Mgr. Vladimíra Brandobur, Bc. Becková Vanda 
 
Cieľ akcie:  

  
6. Získanie nových zručností a poznatkov  
7. Osvojenie si: kompozícia, farebné cítenie, výtvarná jazyk, pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu 
8. Podporenie intuitívneho stvárnenia emócií, vzťahov, zážitkov a skutočnosťou nášho sveta 

 
Priebeh akcie: 

Začiatok akcie začal príjemne, skoro všetci zúčastnený žiaci čakali pred školu, na ďalších žiakov sme 
chvíľu čakali. Po najdôležitejšom úvodnom bode a to, príchode všetkých žiakov sa povedali základné informácie 
o bezpečnosti a priebehu akcie.   

Žiaci sa rozdelili do dvoch skupín. Prvá skupina sa zoznámila s pojmom akčná maľba, dozvedeli sa 
hravou formou definíciu akčnej maľby, kedy vznikla, ktorí predstavitelia boli významní pre tento smer...  V úvode 
žiaci pozorne počúvali no postupne sa vytváral priestor pre dialóg, žiaci sa pýtali otázky a tak sme sa postupne 
dostávali do hlbšej problematiky témy, nachádzali vzrušenie a motiváciu spojenú s chuťou tvoriť, maľovať 
a napodobňovať/skúšať spomínaný smer. Dozvedeli sa, že tvoriť teda maľovať môžu spontánne, akčne, taktiež 
môžu precítiť svoje emócie, spájať svoje prežívanie a žitie v spojení s daným okamihom/momentom. Dôraz sa 
kládol na výstavbu farebnej kompozície, viedol od cvičenia do výrazových kvalít farieb až k pochopeniu 
skladobných vzťahov, ide o vedomí zámer od subjektívne ladených výtvarných aktivít a ich vyhodnocovanie až 
k výtvarným poznatkom. Pochopenie a uvedomenie si výtvarných možností v akčnej maľbe nás spoločne doviedlo 
k pozretiu si krátkeho videa na našu tému, kde výstižne, stručne a vtipne boli zhrnuté doteraz počuté informácie. 

 
Niekoľkými kolami rôznorodosťami akčnej maľby si prešli žiaci postupne: 

a) Akčná maľba maľovaná, ako individuálne cítili, uvoľnili sa, prežívali to, maľovali ako sa im páčilo, 
použili pomôcky aké chceli, prešli si úvodným uvoľnením a rozcvičením.  

b) Zaznamenávali počutú hudbu, vcítili sa a nechali sa unášať hudbou, farebnosťou vystihovali svoje pocity 
zo skladby, skúšali zaznamenávať tóny ktoré počuli vo svojej maľbe, dbali na farebnú kompozíciu, 
využívali komplementárne farby.  

c) Vybrali si dve farebné kombinácie a vo dvojici na výkrese si púšťali hračku auta, ktoré malo nafarbené 
kolieska, výkres nahýnali do rôznych sklonov, aby sa autíčko náhodne hýbovalo po výkrese 
a zanechávalo farebnú stopu – ďalšia možnosť vytvárania akčnej maľby.  

d) Žiaci si naplnili pištoľ na vodu ľubovoľnou farbou, akčne striekali na výkres  a vytvárali náhodnú maľbu, 
ktorú vedeli ovplyvniť zámerom, vedomím budovaním kompozície s poznaním, že ak do maľby vstupujú 
týmto spôsobom a to zámerom výsledok sa nedá predvídať.  

e) Na poslednej maľbe žiaci si sami vytvorili alebo hľadali prostriedky, ako docieliť akčnosť maľby 
(maľovali netradičnými pomôckami), alebo odtláčali rôzne nájdené predmety, štetcami liali a fŕkali farbu 
na výkres, k dispozícii mali farebný prášok s ktorým dokázali vytvoriť zaujímavé štruktúry. 

Žiaci si prešli piatimi etapami s využitím rôznych možností a ciest, ako sa postupne dopracovať k výsledku, 
po uprataní priestoru sa skupiny vymenili a proces sa zopakoval. Koniec akcie sa uberal zhodnotením 
zážitkov, procesov a žiaci sa mohli slobodne vyjadriť ku kreatívne strávenému času, pedagógovia zhodnotili 
ich snahu a ocenili ich záujem, kde za odmenu dostali malé odmeny v podobe sladkostí.  Priestory sa upratali 
do pôvodného stavu.  

 
                                          

Správa z exkurzie- výletu do ZOO v Spišskej Novej Vsi 
 
Termín: 25.5.2022 
Čas: 13:00 hod. – 19:00 hod. 
 
V danom termíne som sa zúčastnila aktivity v Spišskej Novej Vsi v ZOO. Cestovali sme spolu s deťmi 
objednaným autobusom. Ako nepedagogický dozor mi pomáhala Alexandra Raffajová.  Zoznam prítomných 
žiakov bol priložený k vyúčtovaniu aktivity, kde som žiadala preplatiť len vstupné. 
Počas priebehu ZOO sme postupovali podľa cieľov v Žiadosti . Prešli sme celý areál, mali vzdelávanie v rámci 
ENV, pozorovania prírody a následnej maľby v parku pri ZOO. Späť sme sa vrátili podľa plánu. 
 
 



Správa o akcii výtvarného odboru Paketáž prírody 
 
 

Názov akcie: Paketáž prírody 
Počet žiakov: 15 
Akcia organizovaná pre 1. stupeň žiakov ZŠ s MŠ Plaveč, I.,II,.III, IV. ročník 
Dátum:  27.03.2022 
Čas: 12:30 –17:30 hod. 
Miesto: ZŠ s MŠ Plaveč  
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedný realizátor Mgr. Martin Horváth 
 
Cieľ akcie:  

1. Oboznámenie sa s prírodou a jej vzájomné prepojenie s výtvarným umením. 
2. Vytvorenie umeleckého objektu v prírode spôsobom zabaľovania stromu. 
3. Maľba zabaleného stromu. 
4. Odbaľovanie zahaleného stromu. 

 
Priebeh akcie: 
Žiaci elokovaného pracoviska Plaveč boli pozvaní na tvorbu v prírode kde umeleckým spôsobom bude stvárnené 
zabalenie stromu.  Najskôr na dvore si žiaci našli vhodný strom na zabaľovanie. Stromček musel byť trošku 
menší aby žiaci dokázali dosiahnuť aj na vrchné konáre. Potom žiaci začali pomaly obaľovať jednotlivé časti 
stromu  baliacim papierom, pričom spájali časti pomocou lepidla, alebo lepiacej pásky. Zabaľované časti musia 
pevne priliehať na strom, aby vznikla krásna línia stromu. Zabaľovanie stromu bola prvá časť práce. Po zabalení 
sa žiaci posilnili do ďalšej úlohy pizzou. Po posilnení žiaci dokončili obaľovanie stromu a všetky konáriky, aby 
sa umocnil dojem celistvosti. Po obalení sa žiaci pustili do maľby stromu, kde nanášali farbu veľkými štetcami 
a vytvárali rôzne farebné kombinácie a vzory. Popri maľbe žiaci si mohli zahrať rôzne loptové hry na 
odreagovanie. Po dokončení maľby sa celá tvorba zdokumentovala a mohlo sa pustiť k odbaľovaniu. Žiaci 
opatrným spôsobom sa pustili k odbaľovaniu jednotlivých časti stromu tak aby ich neporušili a nedošlo 
k poškodeniu stromu. Použitý papier sa z recykloval, aby sme boli šetrný k prírode. Žiaci v tento deň získali 
zážitok a osvojili si výtvarnú techniku paketáže. Na záver žiaci odchádzali plný nových zážitkov a nadšenia z ich 
tvorby. 
 
Záver: Žiaci v tento deň vyskúšali svoje motorické zručnosti a trpezlivosť, prácu z netradičným materiálom 
a v neposlednom rade aj tvorivosť.  
 

Správa o akcii výtvarného odboru Umelecké hodnoty mesta Prešov 
 
Názov akcie: Umelecké hodnoty mesta Prešov 
Počet žiakov: 15 
Akcia organizovaná pre ZŠ s MŠ Plaveč III., IV., VII.,VIII.. ročník 
Dátum:  29.05.2022 
Čas: 12:10 –19:30 hod. 
Miesto: Prešov 
Organizátor: SZUŠ Rosnička 
Zodpovedný realizátor Mgr. Martin Horváth 
 
Cieľ akcie:  

1. Absolvovanie exkurzie do mesta Prešov 
2. Exkurzia galérii v meste Prešov 
3. Vytvorenie plenérovej kresby s motívom architektúry 
4. Vytvorenie originálnych a umelecky hodnotných diel. 

 
Priebeh akcie: 
Žiaci elokovaného pracoviska Plaveč boli pozvaní na exkurziu do mesta Prešov. Po príchode do mesta Prešov sme 
sa vydali priamo do krajskej Galérie mesta Prešov, kde na žiakov čakalo množstvo zaujímavých umelcov ktorý 
vystavovali svoje diela. Krajská Galéria bola spojená s Šarišskou Galériou kde sa taktiež nachádzali zaujímavé 
originálne umelecké diela a historické artefakty staré 300 – 400rokov – po zreštaurovaní. V pivničných priestoroch 
sa konala výstava sochárskych objektov tvorených prevažne z kovu – bronz, alebo sadrové odliatky. Táto výstava 
sa konala na výročie smrti umelca. Po vzhliadnutí výstav sa žiaci presunuli do centra mesta kde si našli vhodné 
miesto, ktoré sa pokúsili zachytiť na výkres pomocou ceruzky. Žiaci vytvorili peknú originálnu kresbu architektúry 
mesta Prešov. Po dokreslení sa žiaci presunuli do nákupného centra kde bol pripravený program pre deti  ako napr. 



maľovanie na tvár, rozprávkové postavičky, balóny. V obchodnom centre si žiaci kúpili rôzne suveníry, ktoré si 
s nadšením odnášali domov. Na záver žiaci odchádzali plný nových zážitkov a nadšenia do ďalšej tvorby. 
 
Záver: Žiaci v tento deň absolvovali exkurziu do mesta Prešov kde sa zúčastnili výstav v krajskej Galérii Prešov 
a Šarišskej Galérii v meste Prešov odkiaľ získali inšpiráciu do ďalšej svojej tvorby, rozvinutie abstraktného 
myslenia a rozvoj kreativity. Absolvovali prehliadku centra mesta kde vytvorili plenérovu kresbu s dôrazom na 
architektúru mesta Prešov. Žiaci vytvorili originálne umelecké diela.  
 

h) informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 
- v školskom roku 2020/2021 bola škola zapojená do projektu Výstavba musltiunkčného zariadenia pre 

deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami ako partner v rámci aktivít ako krúžková činnosť projektu, 
z ktoré ho sme vystúpili 15.06.2022. 
 

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

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2021/2022 nebola vykoná. 
 

j) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

SZUŠ 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 
• ZŠ Toporec 

 
• škola nemá vlastnú budovu,  

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

Do výtvarného odboru sa dokúpili: farebné ceruzky, akrylové farby, štetce, maliarske potreby, tempery, grafické 

ceruzy, bavlnené maliarske plátno, uhlíky, výkresy, náčrtníky. 

 

k) informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky 
- priaznivý demografický vývoj znamenajúci perspektívu rozvoja školy, 
- zameriavať sa na deti a žiakov z obcí, 
- kvalifikovaní pedagógovia, 
- výsledky súťaží a vystúpení, 
- z hľadiska prostredia poloha obce v blízkosti Tatier a dostupnosti prírodných krás, 



- pomáhame utvárať návyky v umeleckom rozvoji  a využívania voľného času a následného realizovania 
sa v tomto odvetví, 

- svojimi aktivitami napomáhame k vytváraniu pozitívneho hodnotového rebríčka. 
 

a) informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy podľa 
osobitného predpisu (nepovinný údaj) (§ 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov). 
 

- V zmysle financovania podľa zákona č. 596/2003 Z. z. a 597/2003 Z. z.  
 

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

údaj) : 

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

voľnom čase formou plánovaných akcií. 
- Akcie a podujatia rôzneho charakteru boli veľmi obľúbené a vítané, hlavne na jar 2022, kedy sa aj 

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

celodenné výlety zamerané na učivo ZUŠ, výtvarné plenéry. 

 

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

 
V Kežmarku, dňa:  23.08.2022 
Vypracovala:   Mgr. Melánia Sopková  
telefón, email:   +421907495990 

rosnicka.zus@gmail.com 
 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Súkromnej základnej 

umeleckej školy Rosnička, so sídlom v Červenom Kláštore 63 bola prerokovaná Pedagogickou 

Radou dňa 19.10.2022 a Radou školy dňa 13.12.2022. 


	Témy boli: Ľudia, ktorých mám rád, Oslavy a sviatky, na ktoré rád spomínam, Príbeh, ktorý vám chcem povedať, Svet nie je čierno-biely a Môj rómsky a nerómsky kamarát. M y sme zaslali v októbri 2020 15 výtvarných prác od p. uč. Kopkovej.
	V decembri nás veľmi potešilo vyhodnotenie tejto súťaže, vyhrali sme v prvej kategórii druhé miesto, a to Anna Romanová z elokovaného pracoviska Ihľany. V druhej kategórii sme vyhrali prvé a druhé miesto. Prvé miesto Andrea Dunková a druhé miesto Adel...
	Pre našich žiakov zaslala organizácia diplomy a krásne ilustrované knižky. Žiakom ich odovzdáme akonáhle to bude možné vzhľadom na situáciu s koronavírrusom.
	Tešíme sa z ich úspechu.

