
Predmetové komisie SZUŠ Quo vadis pre šk. rok 2018/2019 
 
Cieľom predmetových komisií je pomoc pri pedagogickom riadení chodu školy. 
Predmetové komisie ustanovuje riaditeľ  školy a plnia metodickú, riadiacu a kontrolnú 
úlohu.  Pracujú samostatne a iniciatívne podľa vopred vypracovaného plánu práce. 
Predmetové komisie sa stretávajú  spravidla  4 – 5 krát ročne, ktoré zvoláva riaditeľ 
školy. 
 
Na škole pracujú predmetové komisie: 
 
Predmetová komisia na klávesových hud. nástrojoch : klavír, keyboard, akordeón 
 
Mgr. Zuzana Borščová – predseda PK 
Členovia PK : 
Viktória Vojteková  
Daniela Holomančinová 
Ivan Facuna 
 
Predmetová komisia na strunových a dychových hudobných nástrojoch : husle, 
gitara, cimbal, flauta : 
 
Mgr. Ján Banga – predseda PK 
Členovia PK : 
Ladislav Trilec 
Darina Kadášiová 
 
Predmetová komisia výtvarného, tanečného a literárno- dramatického odboru : 
 
Ing. Zora Abrahámová – predseda PK 
Členovia PK : 
Mgr. Lucia Gondášová 
Mgr. Dana Rusinová 
Mgr. Ľuboš Jombík 
Oľga Vangová 
 
Okrem metodického a odborného usmerňovania sa zaujíma (stará sa o organizačno - 
materiálne zabezpečenie odborov): 

- vedúci PK určuje termíny a zodpovedného pedagóga, 
- sleduje a aplikuje do praxe nové trendy vo vyučovaní, metódy, formy, koriguje 

a formuje vzdelávacie ciele školy a ŠkVP, 
- navrhuje úpravy tematických výchovno – vzdelávacích plánov, 
- navrhuje metodické dni v spolupráci s učiteľmi PK podľa požiadaviek a potrieb 

(kontakt na odborníkov z iných škôl), 
- pripravuje podklady na hodnotenie výchovno–vyučovacích výsledkov, 
- navrhuje opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, dotvára profil 

absolventov, 
- zjednocuje kritériá hodnotenia, 
- dbá o dodržiavanie učebných osnov, plánov,  
- pripravuje súťaže, výchovné koncerty, školské a mimoškolské podujatia, 
- dbá o účinkovanie žiakov na interných koncertoch, 
- zasadá najmenej 4 x ročne formou zasadnutí PK. Zo zasadnutia robí záznam 

a prezenčnú listinu, 



- do mesačného plánu školy PK aktualizuje podujatia, 
- doporučuje odborné časopisy, literatúru, účasť na odborných seminároch 

a informuje členov PK o podujatí, 
- vedúci PK 4 x ročne podáva písomnú správu činnosti komisie. 

 
 

Umelecká rada SZUŠ Quo vadis pre školský rok 2018/2019 
 
Umelecká rada je užším odborným a poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje sa 
k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam a organizačným 
opatreniam školy. Podáva návrhy k úlohám, navrhuje akcie v rámci školy i mimo nej. 
Členovia zostavujú programy a zodpovedajú za ich realizáciu. Sú prítomní na 
prehrávkach, súťažiach a verejných koncertoch. Umelecká rada hodnotí aktívne 
účinkovanie žiakov i pedagógov.  
Zasadá  raz za dva mesiace, v prípade potreby aj častejšie. 
Predseda UR zodpovedá za triedne  a školské koncerty na jednotlivých elokovaných 
pracoviskách 
 
Triedny koncert sa uskutočňuje – štvrťročne  na danom pracovisku ( účasť rodičov nie je 
nutná ), organizuje pedagóg vo svojom zameraní, resp. sa môžu spojiť viaceré zamerania 
 
Polročný koncert – účasť rodičov nutná, organizuje tím elokovaného pracoviska pod 
vedením zodpovednej osoby, ktorú určí riaditeľ /predseda elokovaného racoviska 
Príležitostné, tematické koncerty – Vianočný, Jarný, ku Dňu matiek ...a iné, organizuje 
tím ZUŠ, resp. elokované pracovisko,Zodpovednosť určuje riaditeľ / predseda 
elokovaného pracoviska 
 
Členovia umeleckej rady sú členmi skúšobnej komisie: 
 

- pri prijímaní žiakov na štúdium v jednotlivých odboroch, 
- pri ročníkových skúškach, 
- pri komisionálnych skúškach. 

 
 
Umelecká rada pracuje v školskom roku 2018/2019 v nasledovnom zložení: 
 
Mgr. Dana Rusinová – riaditeľka školy 
Mgr. Zuzana Borščová – predseda UR za elokované pracovisko Pliešovce 
Ing. Zora Abrahámová – Predseda UR za elokované pracovisko  Banská Bystrica 
Bc. Daniela Holomančinová – Predseda UR za pracovisko Zvolen 
 
Členovia umeleckej rady : 
Mgr. Ján Banga 
Mgr. Lucia Gondášová  
Ing. Denisa Sciranková  
Mgr. Luboš Jombík 
Ladislav Trilec 
Bc. Viktória Vojteková 

 


