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Škola :Základná umelecká škola Nemšová 
Zriaďovateľ : mesto Nemšová 
Školský rok : 2018/2019 
Riaditeľka školy : Mgr. Lucia Ondrušíková, DiS.art. 
 
 
 
Pedagogicko- organizačné zabezpečenie školy: 
Počet žiakov k 31.8.2017 :    833 
                      V hudobnom odbore : 304 
                      V tanečnom odbore  : 312 
                      Vo výtvarnom odbore : 217 
 
Počet novoprijatých žiakov :  168 
                      
 
Počet pedagogických zamestnancov : 49 
 
Počet nepedagogických zamestnancov : 4  ( ekonómka, upratovačka, sekretárka, 
správca IT) 
 
49 pedagogických zamestnancov, z toho 9 dohoda o vykonaní práce, 3 MD, na 
pracovný pomer pracuje 37 zamestnancov, 4 prevádzkoví zamestnanci/ ekonómka, 
sekretárka, upratovačka, správca IT, z toho 1 dohoda o vykonaní práce. 
Spolu všetkých zamestnancov : 53 
 
 
Počty žiakov študujúcich v ZUŠ Nemšová a  v jednotlivých pobočkách : 
 
 Nemšová : 308 
 Horné Srnie :  49 
 Horná Súča :  72 
 Dolná Súča : 85 
 Soblahov :  37 
 Skalka nad Váhom : 27 
 Trenčianska Turná : 48 
 Trenčianske Stankovce : 68 
 Drietoma : 72 
 Melčice – Lieskové : 67 
 
 
 
Zoskupenia: 

 Detské folklórne súbory :  Dvorček – Nemšová 

                                                                Melenčárik – Soblahov 
 

 Dychový orchester  ZUŠ Nemšová Dolná Súča 
 Tanečná skupina módneho tanca  v Nemšovej 
 Tanečný orchester Big Band 



 Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová 
___________________________________________________________________ 

3 
 

 
 
 
Štúdijné odbory a zamerania : 
V školskom roku 2018/2019 nevznikli nové študijné odbory. ZUŠ vyučuje v troch 
umeleckých odboroch:  
 

- hudobný odbor (HO)  

- výtvarný odbor (VO)  

- tanečný odbor (TO)  

 
Z dôvodu vyššieho počtu prihlásených žiakov v hudobnom odbore na prijímacích 
skúškach boli prijatí do hudobného odboru noví učitelia: 
Iveta Pružincová- hra na husle 
Edita Varhaníková- hra na klavíri 
Martin Rebro- hra na drevených a plechových nástrojoch 
 
Z dôvodu odchodu pedagógov na MD boli prijatí do hudobného, výtvarného a 
tanečného odboru učitelia: 
Jakub Bariš- hra na dychové nástroje 
Martin Panák- hra na dychové nástroje 
Mgr. Katarína Václavíková- Hudobná náuka, hra na klavíri 
Mgr. art. Nadežda Koyšová- výtvarná výchova 
Miroslava Stopková- tanec 
  

 

Učitelia ZUŠ Nemšová pri svojej práci uplatňujú učebné plány, učebné osnovy, 
Školský vzdelávací program:  
 

 
Hudobný odbor: 
Štúdijné zameranie Pobočka Počet žiakov 
Hra na klavíri Nemšová, Horné Srnie, 

Dolná Súča, H.Súča, 
Drietoma, Melčice-
Lieskové,T.Turná,Soblahov 

87 

Hra na zobcovej flaute Nemšová, D.Súča, H.Súča, 
Drietoma,Melčice-
Lieskové,Soblahov,  

51 

Hra na B trúbke Nemšová,T.Turná, 
D.Súča,H.Súča, Drietoma 

19 

Hra na klarinete Nemšová,D.Súča, 
H.Súča,Melčice-Lieskové 

1 

Hra na B klarinete Nemšová 1 
Hra na priečnej flaute D.Súča,Soblahov,Drietoma, 

T.Turná 
8 

Hra na tenore Nemšová, H.Súča, T.Turná 1 
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Hra na saxofóne Nemšová 5 
Hra na barytóne D.Súča 1 
Hra na krídlovke D.Súča 0 
Hra na gitare Nemšová, D.Súča, H.Súča, 

Soblahov, Tr.Stankovce 
38 

Hra na husliach Nemšová,T.Turná 30 
Hra na basgitare H.Súča 0 
Hra na bicích nástrojoch Drietoma,H.Súča,D.Súča, 

Nemšová 
15 

Hra na akordeóne Nemšová, D.Súča, H.Súča 16 
Hra na heligóne D. Súča, H. Súča 4 
Spev Nemšová, D.Súča, 

H.Súča,T.Turná 
24 

Hra na cimbale Nemšová 3 
 
Študijné zamerania hudobného odboru pre šk. rok 2018/2019 v Nemšovej- okrem 
pobočiek: 
Hra na klavíri - 29 
Hra na cimbale - 2 
Hra na husliach - 9 
Hra na bicích nástrojoch - 7 
Hra na gitare - 24 
Hra na akordeóne - 8 
Hra na dychové nástroje- zobcová flauta, trubka, saxofón, priečna flauta - 24 
Spev - 10 
Hudobný odbor v Nemšovej navštevuje k 10.9.2018 celkom 113 žiakov. 
 
 

 

Výška príspevku zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených so štúdiom v ZUŠ Nemšová  v šk.r.2018/2019 
 
odbor September - december Január-jún 
hudobný 20 30 
tanečný 16 24 
výtvarný 16 24 
   

 
Štúdium pre dospelých 30 eur v individuálnom vyučovaní, 20 eur skupinové 
vyučovanie. 
 
Poradné orgány školy : 
 

• Rada školy  : predseda : Ing. Peter Gabriš 
• Pedagogická rada : pedagógovia školy  
• Umelecká rada :  

vedúca umeleckej rady: Mgr. Lucia Ondrušíková, DiS.art. 
vedúca  tanečného odboru : Mgr. art. Veronika Miščíková, 
vedúca výtvarného odboru : Bc. Ivana Žalúdeková 
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vedúci  oddelenia strunových nástrojov : Mgr.Michal Orechovský 
           vedúci  oddelenia klávesových nástrojov : Mgr. Lucia Ondrušíková, DiS. art. 

vedúci  oddelenia dychových nástrojov : Vladimír Vavro  
vedúca speváckeho oddelenia : Eva Sýkorová, DiS.art 
vedúca hudobnej náuky: Mgr. Zuzana Púčková 

 
 
  
 
Materiálno-technické zabezpečenie školy : 
Vyučovanie hudobného odboru v Nemšovej prebieha v budove  ZUŠ 
Nemšová,Ľuborčianska 2. Budova ZUŠ Nemšová má  štyri učebne pre výučbu 
hudobného odboru a jednu učebňu pre výučbu hudobnej náuky, skladový priestor, 
kanceláriu ekonómky školy a kanceláriu riaditeľky školy. Od 1.9.2016 sa vyučuje 
hudobný a výtvarný odbor v nových priestoroch – vedľajšia budova, kde sa nachádzajú 
dve hudobné triedy na výučbu hry na klavíri, hry na gitare a hry na akordeóne , jedna 
trieda pre výučbu výtvarného odboru a miestnosť  s keramickou vypaľovacou pecou. 
Výučba tanečného odboru prebieha v prenajatých priestoroch  ZŠ Nemšová. 
 
Počas predchádzajúceho školského roka sa zakúpili pomôcky pre výtvarný odbor, 
kostýmy, kroje, zrkadlá pre tanečný odbor (H. Srnie, Melčice- Lieskové), súprava 
bicích nástrojov, saxofón, pozauna, trúbka, digitálne piano, koncertné krídlo 
(Nemšová), klavírne stoličky, noty pre hudobný odbor, pracovné zošity na predmet 
Hudobná náuka, vybavenie kancelárií novými stoličkami, PC, tlačiareň. 
 
 
Výučba na pobočkách  
Výučba v pobočkách prebieha v prenajatých priestoroch v ZŠ v triedach 
a telocvičniach, výtvarný odbor má na dvoch pobočkách ateliér. Výhodou výučby na 
pobočkách je vyšší počet žiakov vzhľadom k tomu, že väčšina žiakov  by si nemohla 
do ZUŠ dovoliť cestovať. Nevýhodou sú horšie podmienky  pre štúdium vzhľadom 
k tomu, že výučba prebieha v triedach ZŠ, teda nie vo vlastných priestoroch a škola 
nemá tak možnosť  zabezpečiť vyučovanie po materiálnej stránke ako v Nemšovej – 
počítačmi, hudobnými nástrojmi atď. 
 
Ciele a plány pre šk. rok 2018 /2019 

• Neustále skvalitňovať vyučovací proces 
• Zabezpečiť škole dostatok materiálnych pomôcok pre vyučovanie 
• Prezentácia žiakov na kultúrnych podujatiach v Nemšovej a okolí 
• Prezentácia žiakov na súťažiach 
• Zapájanie školy do projektov a grantov 

 
 
 
Plánované akcie  : 

• Október : 
 Výstava Ovocia a zeleniny- výtvarný odbor, prezentácia 

žiakov hudobného odboru 
• December   :     
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 Mikulášske žiacke koncerty  v Nemšovej a na 
pobočkách 

 Mikulášsky tanečný koncert  
 Adventný  hudobný koncert 
 Koncert Vinšujeme Vám 
 Mikuláš na námestí v spolupráci s mestom Nemšová 
 Súťaž výtvarného odboru Kreatívne Vianoce 

 
 

• Február – Apríl  : 
 Veľký detský karneval, fašiangy 
 Nemšovský slávik 
 Žiacky Jarný koncert 
 Súťaž hudobného odboru Nemšovský kľúčik 
 Oslavy 1.mája 

 
 

• Máj- august   : 
 Deň otvorených dverí pre verejnosť a MŠ 
 Prijímacie skúšky 

 Koncerty ku dňu matiek v Nemšovej a na 
pobočkách 

 Mozartova klávesa – klavírna súťaž 
 Cesta rozprávkovým lesom 
 Deň rodiny 
 Dychfest – súťaž dychových nástrojov ZUŠ 

Nemšová 
 Gitarová súťaž 
 Absolventský koncert 
 Záverečný júnový  koncert 

 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 


