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Údaje o počte žiakov v školskom roku 2016/2017 

Počet žiakov školy: 239 

Podrobnejšie informácie: 

Hudobný odbor, (individuálna forma vyučovania): 123 žiakov 

Tanečný odbor, výtvarný odbor (skupinová forma vyučovania): 116 žiakov 

 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 
 

Pedagogický zbor ZUŠ Janka Silana v školskom roku 2016/2017 

Riaditeľky ZUŠ Janka Silana počas školského roka: Mgr. Zuzana Bednárová, Ing. 

Katarína Krajňáková 

Zástupca riaditeľky ZUŠ: Mgr. Peter Čapó, DiS. art. 

 Hudobný odbor:   

Interní pedagógovia: 

Mgr. Peter Čapó,DiS. art., zástupca riaditeľa ZUŠ, hra na organe, cirkevná a chrámová hudba 
Mgr. Janka Dudeková, DiS. art. – hra na klavíri 
Mgr. Dana Endreszová – hudobná teória, hra na klavíri 
Mgr. Elena Haviarová, DiS. art. – hra na klavíri 
Mgr. Pavol Hučko, hra na gitare 
Mgr. Radka Horáková, spev, hra na klavíri 
Božena Vneková – hra na gitare 
Ľubomír Petrík, DiS. art. – hra na akordeóne, ľudová hudba, hra na keyboarde 
Mgr. Zuzana Šoltýsová – hra na zobcoveja priečnejflaute, hra na klavíri, spev, MD 
 
Externí pedagógovia: 
Peter Rehák, DiS. art. – hra na husliach, ľudová hudba 
Mgr. Silvia Franková,Dis. art., hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute 
Mgr. Gabriela Rošková, Dis. art., hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute 
Dominika Bachledová, hra na klavíri 
  
Výtvarný odbor: 
Vyučujúca: 
Interný pedagóg: 
Mgr. Martina Dikantová 
  



Tanečný odbor: 
Vyučujúca, interný pedagóg: 
Mgr. Ivana Martinková 
Mgr. Lenka Horáková 
Kristína Bendíková 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Počet 
úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 9 0 9 0 
DPP 0 0 0 0 
Znížený 
úväzok 7 0 7 0 

ZPS 0 0 0 0 
Na 
dohodu 0 0 0 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 
Učiteľov 4 12 16 
Spolu 4 12 16 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 
1.kvalifikačná skúška 2  
2.kvalifikačná skúška 1  
štúdium školského 
manažmentu   

špecializačné inovačné štúdium   
špecializačné kvalifikačné 1  
postgraduálne   
doplňujúce pedagogické   
vysokoškolské pedagogické  1 
vysokoškolské nepedagogické   

Základná umelecká škola Janka Silana v Poprade v školskom roku 2016/2017 
poskytovala výchovu a vzdelávanie v troch odboroch: 



Poskytovala výchovu a vzdelávanie v troch odboroch – hudobnom, tanečnom 
a výtvarnom: 

- v hudobnom odbore – študijné zamerania: hra na organe, cirkevná a chrámová hudba, hra 
na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na gitare, sólový spev, hra na husliach, 
hra na zobcových a priečnej flaute 

- v tanečnom odbore – tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, 
tanečná prax, jazzový tanec 

- vo výtvarnom odbore – kresba, maľba, grafika, modelovanie, priestorové a akčné 
vytváranie, priestorové vytváranie 

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v súlade s učebnými plánmi schválenými Ministerstvom 
školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20.1.2016 pod číslom 2016-
8597/1575:1-10A0 pre Základné umelecké školy s účinnosťou od 20.1.2016, Štátnym 
a Školským vzdelávacím programom, ktorý so svojim obsahom jednotlivé umelecké odbory 
a študijné zamerania pracujú a pravidelne aktualizujú. 

Základná umelecká škola Janka Silana vo vzdelávaní v jednotlivých umeleckých odboroch sa 
riadila podľa platne vypracovaných Štátnych a Školských vzdelávacích programov, ktoré 
pedagógovia školy vypracovali pre svoje odbory, ročníky a jednotlivé študijné zamerania. Pri 
vypracovaní Školských vzdelávacích programoch jednotliví vyučujúci prihliadali na mieru 
talentových schopností svojich žiakov a charakter inštitúcie, v ktorej výchova a vzdelávanie 
prebiehalo. Pri koncipovaní tohto programu pedagógovia prihliadali na zaraďovanie 
duchovného repertoáru, prípadne skladieb inšpirovaných evanjeliovými zásadami a pravdami. 
Okrem pedagogickej práce sa snažili žiakov školy usmerňovať v kresťanskej výchove 
a k hodnotám evanjeliových zásad a Desatora Božích prikázaní.  

Pedagogická práca tvorila podstatnú časť našej činnosti s cieľom vychovať všetranných 
hudobníkov, výtvarníkov a tanečníkov tak, aby aj cez samotné umenie, ktoré sami žiaci 
produkujú cítili oni sami, ako aj ich poslucháči, že sa nám dáva Boh spoznávať. Vyučovanie 
prebiehalo v jednotlivých triedach, ktoré spĺňali estetické a materiálne vybavenie na 
zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania žiakov.  

Pedagogická činnosť, aktivity a prezentácia ZUŠ Janka Silanana verejnosti 

Škola sa aktívne zapája do spoločenského a verejného diania v našom meste a okolí. 
Neodmysliteľnou súčasťou našej spolupráce je spolupráca so zriaďovateľom školy – 
Biskupstvom Spišské Podhradie, Mestským úradom oddelením kultúry a inými spoločenskými 
organizáciami (Podtatranské osvetové stredisko, Matica Slovenská, klub scelorosismultiplex, 
spoločenstvom kresťanských seniorov, náboženskými cirkvami a i.). Podieľame sa na príprave 
rôznych podujatí v rámci mesta, zúčastňujeme sa tiež na podujatiach, ktoré pripravujú aj iné 
organizácie v našom meste a spolupracujeme aj s inými školami v našom meste a okolí. V čase 
zápisu žiakov do ZUŠ v spolupráci so ZŠ a MŠ na organizácii pripravujeme a vykonávame 
výchovné koncerty, zúčastňujeme sa rôznych výtvarných výstav v rámci kultúrnych podujatí 
v našom meste. Taktiež usporadúvame vystúpenia žiakov tanečného odboru na samostatných 
prezentáciách (vystúpenie tanečného odboru: celovečerný koncert), ako aj vystúpenia 
tanečného odboru v rámci verejných koncertov ZUŠ Janka Silana. O jednotlivých aktivitách 
v škole je verejnosť oboznámená prostredníctvom farského časopisu Brána a nástenky 
v každom kostole, v miestnej tlači, lokálnej TV Poprad ako aj prostredníctvom webu. 



V školskom roku 2016/2017celý kolektív pedagógov a žiakov školy neúnavne a počas 
celého školského roka opäť potvrdili, že škola má veľký odborný a umelecký potenciál. Počas 
školského roka pracoval v umeleckej škole kolektív pedagógov, ktorý spĺňa odborné, ale aj 
ľudské požiadavky spolupráce a spoločne sa podarilo opäť potvrdiť nezastupiteľné miesto 
umeleckej školy nielen v symbióze celej Cirkevnej školy, ale aj navonok najmä voči našim 
žiakom, ich rodičom, ale aj širokej odbornej umeleckej rodiny mesta a okolia. Je veľmi 
potešiteľné, že aj tento školský rok sa nám podarilo spoločne dokázať, že naša škola je 
životaschopná a aj napriek rôznym nežiaducim vplyvom a konkurencii si drží veľmi prestížne 
miesto medzi umeleckými školami v meste, ako aj v okolí.  

Poďakovanie za všetko hodnotné uskutočnené a zrealizované počas školského roka 
patrí riaditeľkám Cirkevnej spojenej školy Mgr. Zuzane Bednárovej  a Ing. Kataríne 
Krajňákoveja kolektívu pedagógov s radostným konštatovaním, že sme boli a ostávame veľkou 
rodinou a byť rodinou nie je len to, že vytvárame a máme spoločné záujmy, trávime spoločný 
čas, vytvárame spoločné hodnoty, ale najmä to, že vytvárame jednu veľkú umeleckú jednotu. 
Myslíme jeden na druhého v každej aj tej najťažšej situácii a vieme sa vzájomne podoprieť, 
povzbudiť a hlavne duchovne obohatiť. Talenty evanjelia ostávajú nezmazateľne v našich 
srdciach, srdciach našich žiakov, rodičov a poslucháčov. 
 
Hodnotenie za pedagogickú činnosť 

Výučba v jednotlivých umeleckých odboroch prebiehala v učebniach, ktoré spĺňajú 
potrebné odborné, hygienické a estetické kritériá. Vyučovanie prebiehalo v individuálnej 
a kolektívnej forme v súlade s učebnými plánmi vydanými Ministerstvom školstva SR 
v potrebnom časovom a odbornom rozsahu. Vyučovací proces prebiehal v symbióze 
s novelizovaným Štátnym vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom školstva, ako aj 
so Školským vzdelávacím programom, ktorý sme operatívne aktualizovali najmä v obsahových 
a výkonových štandardoch a patrí k základným vzdelávacím dokumentom školy. Počas 
pedagogickej práce, ako aj pri komisionálnych skúškach sa držíme jasne nastaveného 
a konkrétne zadefinovaného štandardu. Našu pedagogickú prácu sme realizovali v súlade 
s ŠKVP a nad jeho rámec sme si vždy hľadali ten správny pohľad na konkrétneho žiaka. 
V nemalej miere sme uplatňovali zásady kresťanskej morálky s praktickou aplikáciou 
k osobnosti žiaka a s prihliadnutím na zaraďovanie duchovnej inšpirácie v umení 
a študovanému repertoáru. Vzdelávanie v umeleckej škole sme ušili na mieru každému žiakovi 
tak, ako to vyhovovalo jeho potrebám, záujmom, nadaniu a výchove ku kresťanským 
hodnotám. Dlhoročne si umelecká škola drží silný žiacky potenciál a darí sa nám už niekoľko 
rokov po sebe udržať aj stabilné číslo v počtoch žiakov. Nie sú to však len počty a čísla, vždy 
nám ide o konkrétneho žiaka a o kvalitu vzdelávania, aj o tom, že umelecká škola disponuje 
kvalitnými pedagógmi, ktorých absolventi študujú alebo už ukončili konzervatória, univerzity 
umeleckého smeru a o tom, že už máme svoj vek a prichádzame do štádia, kedy naši žiaci sa 
stávajú našimi kolegami. V uplynulom školskom roku sme absolvovali nepreberné množstvo 
pedagogických aktivít a snažili sme sa uplatňovať aj moderné prístupy v umeleckom 
vzdelávaní. 
 
Verejné koncerty, sväté omše, verejné vystúpenia 
V nie malej miere sa žiaci ako aj pedagógovia školy zúčastňovali verejných podujatí - 
verejných koncertoch, festivaloch, svätých omšiach, Dni rodiny a Popradskej hudobnej 
jari a práca žiakov v komorných zoskupeniach školy. Zúčastnili sme sa veľkého množstva 
verejných aktivít poriadaných našou školou a kultúrnymi inštitúciami v meste Poprad, ako aj 
v okolitých obciach okresu a absolvovali sme rad umeleckých súťaží a úspechov. Z mnohých 
aspoň tie najdôležitejšie: 



 vystúpenie speváčky Kristíny Očvárovej z triedy pána zástupcu Mgr. Petra Čapó, DiS. 
art. a s jeho klavírnym sprievodom na promóciách študentov Katolíckej univerzity 
detašovanom pracovisku Spišské Podhradie v katedrále sv. Martina v Spišskej 
Kapitule, kde sa predstavila pred veľkou časťou akademickej obce univerzity, študentov 
a mnohých vzácnych hostí, 

 v mesiaci jún sme tradične absolvovali absolventské skúšky žiakov hudobného, 
výtvarného a tanečného odboru a zároveň aj absolventský koncert v prekrásnom 
gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla v Poprade. Okrem vystúpenia žiakov 
a pedagógov školy účinkoval aj miešaný spevácky zbor zložený aj z pedagógov umeleckej 
školy, preplnený chrám nás odmenil dlhotrvajúcim potleskom, 

 zúčastnili sme sa jedinečného XIV. ročníka súťaže „Mladých organistov 2017“ 
v kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove. Trojčlenná odborná porota zložená 
z pedagógov organovej hry Konzervatórií a Vysokých umeleckých škôl hodnotila výkony 
jednotlivých účinkujúcich žiakov Základných umeleckých škôl Slovenska rôznych 
regiónov. Základná umelecká škola Janka Silana mala taktiež svoje zastúpenie dvoch 
žiakov. V hre na organe sa predstavil Jakub Zemjanek, ktorý si odniesol 1. miesto 
v druhej kategórii a Kristián Mačák 2. Miesto v tretej kategórií. Žiakov pedagogicky 
viedol pán zástupca Mgr. Peter Čapó, DiS. art. 

 V rámci celého školského roka sme absolvovali celý rad triednych koncertov v triedach 
hudobného odboru za prítomnosti triednych učiteľov, žiakov a rodičov. Triedne koncerty 
pôsobia motivujúco a prítomnosť rodinných príslušníkov im dáva aj rodinnú atmosféru 
a pohodu. Žiaci sa učia verejne vystupovať a zvykať si tak na psychickú odolnosť pri 
verejných koncertoch, 

 Speváčka Kristína Očvárová spievala taktiež s miešaným zborom a orchestrom 
v rámci Dní mesta Svit 2017 počas slávnostného programu odovzdávania cien 
primátora mesta Svit a cien Mesta Svit za účasti poslancov mesta, hostí z partnerských 
miest Česká Třebová, Knurów, Partizánske ako aj mnohých vzácnych hostí. Kristínka 
taktiež účinkovala počas podujatia Svitkom na námestí Baťu vo Svite, čím zviditeľnila 
našu školu, našu umeleckú a pedagogickú prácu. Na tomto podujatí sa taktiež zúčastnili aj 
pedagógovia školy Mgr. Rošková, Mgr. Franková, Mgr. Čapó. 

 Nemenej dôležitou umeleckou aktivitou prestížneho charakteru bolo účinkovanie 
pedagógov ZUŠ Janka Silana v rámci galaprogramu „Umelci Popradu 2017“ v Dome 
kultúry Poprad pod záštitou primátora mesta Poprad a významných predstaviteľov mesta. 

 Žiaci a pedagógovia školy zároveň absolvovali verejné koncerty v budove školy ako aj 
v okolitých chrámoch mesta a okolia. Vždy s veľkým úspechom a ohlasom, čo svedčí 
o tom, že škola má kvalitných pedagógov a žiakov školy, ktorí obstoja aj na dôležitom 
pódiu, 

 Tradičnou aktivitou školy sú výchovné koncerty uskutočnené tesne pred zápisom do 
umeleckej školy v mesiaci máj v okolitých Základných a Materských školách s cieľom 
opäť pripraviť pôdu pre nastupujúcu mladučkú generáciu nádejných umelcov v našej škole, 
ktorí pôsobením svojich učiteľov rozvinú talenty, ktoré dostali, 

 Zúčastnili sme sa taktiež súťaže žiakov v hre na dychové nástroje v Spišskej Novej Vsi 
– 3. Ročník celoslovenskej súťaže. ZUŠ Janka Silana mala svoje zastúpenie – 
Karolína Slebodníková sa umiestnila v hre na zobcovú flautu v zlatom pásme, na 



klavíri ju sprevádzala pani učiteľka Mgr. Haviarová, DiS. art. a žiačka Petra 
Mudráková v hre na priečnej flaute získala taktiež v silnej konkurencii žiakov zlaté 
pásmo s klavírnym sprievodom Mgr. Petra Čapó, DiS. art., Karolínka je z triedy pani 
učiteľky Mgr. Gabriely Roškovej, DiS. art, Petra je z triedy pani učiteľky Mgr. 
Frankovej, DiS. art. Je potešiteľné, že z tejto súťaže si neodniesli ocenenia len žiaci ale 
aj pedagógovia: Pani učiteľka Silvia Franková získala ocenenie za profesionálny 
pedagogický prístup a prácu so žiakov a pán zástupca Čapó zase ocenenie za vysoko 
profesionálnu korepetíciu. Blahoželáme všetkým ! 

 Speváčka Kristínka Očvárová sa zúčastnila okresného kola speváckej súťaže Slávici 
z lavice a získala druhé miesto z triedy pána učiteľa Petra Čapó, 

 Hodnotné podujatia absolvovali aj žiaci a pedagóg výtvarného odboru s koncertom 
a vernisážou počas verejných koncertov školy a zároveň v Elektrárni Poprad, žiaci 
výtvarného odboru taktiež absolvovali krásne podujatie poriadaných organizáciou Makedo 
– výtvarná súťaž pre žiakov základných, stredných, materských a umeleckých škôl – 
zapojilo sa celkom 195 žiakov a pedagógov a naši žiaci vyhotovili papierovú plastiku 
Sova. Náš výrobok bol inštalovaný v priestore OC Forum a získali sme celkom 63 hlasov 
a prvé miesto v kategórii ZUŠ. Žiaci výtvarného odboru sa zároveň zúčastnili  na tradičnej 
výtvarnej súťaži Anjel vianoc 2016 a z našej školy sa zapojilo celkom 7 detí – 1. Miesto 
získala Emma Knižková, čestné uznanie Gabriela Petriľáková a prvé miesto Lenka 
Mašlonková 

 Žiaci hudobného odboru účinkovali aj v Podtatranskej knižnici v Poprade počas 
vernisáže výtvarných prác bardejovského rodáka Jozefa Grešáka, počas sv. omši Od 
Srdca k srdcu v kostole sv. Cyrila a Metoda, vystúpili počas Dňa učiteľov, počas slávenia 
Dňa rodiny počas sv. omše a počas kultúrneho programu, účinkovali pri príležitosti 25. 
Výročia založenia Základnej školy Štefana Mnoheľa počas sv. omše a počas slávnostnej 
akadémie v Dome kultúry v Poprade a počas oceňovania pedagógov cirkevných škôl 
Slovenska Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom v Dome kultúry, 

 Tanečný odbor bol taktiež mimoriadne aktívny. Absolvoval celý rad verejných 
samostatných tanečných vystúpení v škole, Dome kultúry mesta Poprad, ako aj v Dome 
kultúry v Spišskej Sobote, samozrejme hodinovou tanečnou prezentáciou v Elektrárni 
mesta Poprad, 

 V nesposlednom rade sú umelecky aktívni aj pedagógovia umeleckej školy, ktorí 
pôsobia ako aktívni koncertní a liturgickí umelci a členovia umeleckých zoskupení 
a zborov, čím prezentujú aj navonok svojim umením Cirkevnú spojenú školu v Poprade 

 Žiaci hudobné odboru sa taktiež zúčastnili na výlete v Letohrádku Dardanely 
v Markušovciach – exkurzia exponátov hudobných nástrojov, dobového nábytku a taktiež 
absolvovali prednášku p. prof. Márie Draveckej o klavírnej interpretácii s krátkym 
koncertom, 

 významné úspechy a ocenenia dosiahli žiaci vo všetkých odboroch. Všetky tieto 
najvýznamnejšie výsledky sú zverejnené na internetovej stránke školy v organizačnej 
zložke ZUŠ Janka Silana.V tomto školskom roku sa žiaci zúčastnili taktiež mnohých 
hudobných, výtvarných a tanečných súťaží. 

 V tomto školskom roku boli v škole talentovaní a mimoriadne talentovaní žiaci. 
Pedagogická rada školy hľadala z veľkého množstva žiakov takých, ktorí by boli ocenení 



za výborný prospech, mimoriadne úspechy na umeleckých súťažiach a neustála 
reprezentácia školy na verejných podujatiach.  

V školskom roku 2016/2017 v Základnej umeleckej škole Janka Silana pracovali aj 
komorné súbory, zoskupenia a spevácky zbor pedagógov školy. Potrebné je vyzdvihnúť prácu 
ľudovej hudby pod vedením učiteľov Ľubomíra Petríka, DiS. art. a Petra Reháka, DiS. art. – 
okrem interných a verejných koncertov sa prezentovali aj na birmovnej slávnosti vo farnosti 
Poprad za účasti spišského emeritného pomocného biskupa, kvarteto a kvinteto priečnych fláut 
pod vedením p. uč. Mgr. Roškovej a Mgr. Frankovej, komorného speváckeho zboru študentov 
a pedagógov Cirkevnej spojenej školy pod vedením zástupcu ZUŠ.  

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2016/2017 sa v ZUŠ Janka Silana neuskutočnila kontrola Štátnej školskej 
inšpekcie. 

Materiálno-technické podmienky 

Základná umelecká škola Janka Silana realizuje pedagogický proces v 15. učebniach, 
ktoré spĺňajú predpísané hygienické a bezpečnostné požiadavky. Je potešiteľné zriadenie 
a vynovenie učebne pre tanečný odbor a zároveň jeho plnohodnotné materiálno technické 
vybavenie. Pedagóg tanečného odboru má k dispozícii okrem triedy vlastný kabinet ako 
priestor na odkladanie pomôcok potrebných pre tanečný odbor. Samotná učebňa spĺňa po 
renovácii všetky umelecké ako aj bezpečnostné predpoklady kladené na učebňu tanečného 
odboru (zrkadlá, madlá, ozvučenie, klavír, tanečná podložka – baletizol).  

Učebňa výtvarného odboru spĺňa požiadavky kladené na vyučovanie výtvarných 
technik (kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, práca s hlinou). Do budúcnosti je 
potrebné zvážiť nákup kvalitnejších stolov a sedadiel pre žiakov. Každá učebňa hudobného 
odboru je vybavenáštandartným vybavením: hudobným nástrojom so sedadlom, stolom 
a stoličkou pre pedagóga, metronomom. Učebne sú svetlé a spĺňajú hygienické ako aj 
bezpečnostné kritéria kladené na vyučovací proces. Materiálno technické vybavenie je však 
nutné doplniť v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu vydaného 
Ministerstvom školstva SR prílohou materiálno technické vybavenie ZUŠ – povinná výbava. 

Pedagógovia ZUŠ Janka Silana majú k dispozícii vlastnú zborovňu s výpočtovou 
technikou. K dispozícii pre potreby vyučovacieho procesu sú aj školské hudobné nástroje, 
stojany, metronom, pomôcky pre potreby hudobnej náuky, prehrávače, notový materiál a i. 
O hmotný majetok je potrebná pravidelná starostlivosť a ochrana. 

Pedagógovia ZUŠ Janka Silana majú k dispozícii možnosť stravovania sa v školskej 
jedálni, škola vlastní aj samostatnú kuchyňu. Stráženie objektu je zabezpečené 
v mimopracovnom čase elektronickým zabezpečovacím zariadením pripojeným na centrálny 
pult ochrany Mestskej polície. 

 

 

 



 Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie od mesta Poprad 
125 805 € 
 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 
19 970 € 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít 
 
Prijaté finančné prostriedky za VP : 3506 € 
Spôsob použitia: 
Mzdy zamestnancov : 2 336 € 
Energie a ostatné prevádzkové náklady : 1 170 € 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania vylepšiť: 

Potrebné je zveľadiť učebne výtvarného a hudobného odboru v oblasti materiálno-technického 
zabezpečenia. 

Návrh opatrení:  
Hľadať riešenia ako zrealizovať a vyriešiť uvedené nedostatky v materiálno-technickom 
vybavení. 
 
Vypracoval: Mgr. Peter Čapó, DiS. art., zástupca riaditeľa ZUŠ Janka Silana 
 
V Poprade, 27. augusta 2017 
Správa prerokovaná  v pedagogickej rade dňa: 30. 8. 2017 
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