Zápisnica č. 3/2017 zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mestskú kroniku
a ZPOZ pri MsZ v Poltári konaného dňa 20. júna 2017 o 12. 00 hod.
v zasadačke MsÚ v Poltári
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
2. Návrh na udelenie Ceny mesta Poltár
3. Schvaľovanie návrhu
4. Uznesenie
5. Záver
K bodu 1
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala Mgr. Martina Brisudová. Členovia komisie
jednohlasne schválili program zasadnutia. Okrem pána Michala Abelovského boli na rokovaní
prítomní všetci členovia komisie.
K bodu 2
Mgr. Martina Brisudová, podpredsedníčka komisie, predniesla a odôvodnila návrh na
udelenie Ceny mesta Poltár pre Základnú umeleckú školu Poltár. Podkladom bol pripravený
materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári. Návrh podporili svojimi podpismi
na prezenčných listinách aj priaznivci Základnej umeleckej školy.

MESTO POLTÁR
Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 22. 06. 2017

- k bodu programu: Udelenie Ceny mesta Poltár pre Základnú
umeleckú školu v Poltári

Predkladateľ: Mgr. Martina Brisudová, poslankyňa mestského zastupiteľstva
Spracovateľ: Mgr. Martina Brisudová, poslankyňa mestského zastupiteľstva
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Materiál
Podpis predkladateľa:
Počet strán: 21
V Poltári dňa 20. 06. 2017

Dôvodová správa
Mesto Poltár si tento rok pripomenie 715. výročie prvej písomnej zmienky, ktorá pochádza z
metačnej listiny z 9. 11. 1302. Je to súčasne ideálna príležitosť, aby sme v septembri t. r.
počas osláv Dní mesta Poltár ocenili ľudí a inštitúcie, ktoré sa významným spôsobom
zasluhujú o jeho rozvoj a šírenie dobrého mena na Slovensku či za jeho hranicami.
Obyvatelia nášho mesta žili bohatým duchovným a kultúrnym životom, o čom svedčí aj
regionálna monografia Mesto Poltár.
Poltár mal šťastie na múdre, kreatívne a talentované osobnosti. Stačí spomenúť
etnomuzikológa a hudobného pedagóga Ladislava Lenga z mestskej časti Zelené, hudbu v
srdci nosil aj vysokoškolský učiteľ a dirigent Tibor Sedlický, hravý svet farieb učaroval
pedagógovi Jánovi Kosturovi, krása ukrytá v slove sa zase stala osudovou pre profesora
Zdenka Kasáča, ktorý bol s Tiborom Sedlickým spoluautorom spomínanej regionálnej
monografie o našom meste.
Každá z týchto osobností profesijne i ľudsky rástla a svojim výkonom prispela k tomu, že
Poltár je mesto s budúcnosťou, víziou a ambíciami na poli umenia.
Práve na spomínaný symbol umenia a dozrievania celkom prirodzene nadväzuje Základná
umelecká škola v Poltári (ZUŠ) pod vedením riaditeľky Mgr. Ľuboslavy Slebodníkovej. Už 43
rokov rozprestiera svoje krídla nad deťmi a mladými ľuďmi z Poltára a okolia, ktorí zrnká
tvorivosti, úsilia a talentu neopakovateľným spôsobom pretavujú do mozaiky tónov,
jedinečného sveta farieb, ladných pohybov či literárno-dramatických príbehov.
Práve túto inštitúciu, Základnú umeleckú školu v Poltári, navrhujem na udelenie najvyššieho
ocenenia mestskej samosprávy – Ceny mesta Poltár za rok 2017.
Dôkazom merateľných úspechov tejto školy sú jej absolventi, z ktorých mnohí úspešne
pokračujú na ceste za umením na stredných a vysokých školách s pedagogickým či
umeleckým zameraním. Mnohí z učiteľov, ktorí v súčasnosti pedagogicky pôsobia na pôde
základnej umeleckej školy boli v minulosti jej žiakmi.
Za obdobie posledných troch rokov táto inštitúcia zlepšila podmienky – priestorové i
materiálne pre umelecké vzdelávanie detí, žiakov, študentov i dospelých v meste Poltár a
šiestich elokovaných pracoviskách v Cinobani, Hrachove, Kalinove, Kokave nad Rimavicou,
Málinci a Ožďanoch. Naposledy vznikla elokovaná trieda v Hrachove, kde boli sprístupnené
tri odbory – tanečný, literárno – dramatický a v školskom roku 2016/2017 aj odbor
hudobný.
Základná umelecká škola pôsobí aj ako kultúrna inštitúcia, pretože na množstve
organizovaných koncertoch v kinosále KD v Poltári sa pravidelne zúčastňuje cca 200
divákov. Súčasne organizuje koncerty vážnej hudby z radov domácich a zahraničných
umelcov. Naposledy to bol klavírny koncert virtuózov z Japonska (Alisa Yajima) a Maďarska
(Ádám Baráz).
Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Poltári vedie regionálne metodické združenie 14
základných umeleckých škôl Novohradu, Gemeru, Hontu a Malohontu. Súčasne aktívne
pôsobí v rámci výboru Asociácie ZUŠ EMU Slovakia v Bratislave.

Za posledné tri roky stúpol počet žiakov na 476 a výchovno – vzdelávací proces realizuje 21
pedagogických pracovníkov.
Základná umelecká škola tiež vytvára podmienky na umeleckú prezentáciu na verejných,
interných koncertoch a kultúrnych podujatiach v meste a okrese Poltár. Na svojom konte má
množstvo domácich a medzinárodných ocenení. Jej žiaci reprezentujú školu a mesto Poltár
na regionálnych, celoslovenských, zahraničných súťažiach a festivaloch. Mimoriadne
výsledky a ocenenia ZUŠ v Poltári za ostatné 3 roky sú súčasťou predkladaného materiálu.
Pravidelne organizuje výstavy, okresné súťaže, napríklad Talentík múz, ktorého sa tento rok
zúčastnilo 209 detí. Ďalej nadregionálne súťaže – Pódium mladých umelcov, v spolupráci s
Novohradským osvetovým strediskom tretí rok aj regionálnu súťaž detských speváckych
zborov pod názvom Mládež spieva.
V poslednom období sa škola prezentuje na podujatiach s medzinárodnou účasťou (VI.
Európsky festival umeleckého školstva, 11. Národný stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl medaila, celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na keyboard – 1. a 3. miesto, 7.
Medzinárodný festival a konkurz súčasnej hudby pre deti a mládež Sreberna szybka v
Krakowe a ďalšie).
Vzhľadom k tomu, že udelenie ceny mesta je mimoriadnou záležitosťou, o podporu svojho
návrhu som požiadala verejnosť. Prezenčné listiny priaznivcov základnej umeleckej školy,
ktorí podporili môj návrh, tvoria prílohu predkladaného materiálu.
Návrh na udelenie Ceny mesta Poltár pre Základnú umeleckú školu v Poltári odporučila
Mestskému zastupiteľstvu v Poltári schváliť Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ
pri MsZ v Poltári uznesením č. 3/2017 zo dňa 20.06.2017.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 22.06.2017
schvaľuje
udelenie Ceny mesta Poltár
pre
Základnú umeleckú školu v Poltári
za výnimočný prínos v oblasti umeleckého vzdelávania,
reprezentáciu a dosahovanie vynikajúcich výsledkov
v regionálnych a celoslovenských súťažiach
a šírenie dobrého mena mesta Poltár v Slovenskej republike a v zahraničí
Cena mesta Poltár bude udelená na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Poltári v mesiaci september 2017 počas Dní mesta.

Hlasovanie:

Materiál na rokovanie MsZ
Informácie o základnej umeleckej škole
Základná umelecká škola patrí k významným školským inštitúciám v meste Poltár. História školy sa
viaže so školským rokom 1974/1975, keď vzniklo detašované pracovisko ĽŠU v Lučenci, ktoré sídlilo
v budove na Železničnej ulici v Poltári. Samostatnosť škola získala 01.12.1998. Od roku 2004 táto
inštitúcia sídli v budove internátu SOŠ Poltár.
ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelávanie, pripravuje na štúdium umeleckého vzdelávania na
stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách s pedagogickým a umeleckým zameraním.
Vytvára podmienky pre vyučovanie v štyroch odboroch: - hudobnom, výtvarnom, literárno –
dramatickom a tanečnom v Poltári a elokovaných triedach v Kalinove, Kokave nad Rimavicou,
Málinci, Cinobani, Ožďanoch a Hrachove.
Hudobný odbor: ponúka možnosti hry na klavír, keybord, husle, kontrabas, gitaru, zobcovú a priečnu
flautu, saxofón, akordeón, bicie nástroje, zborový spev a organ.
V škole pôsobia súbory: Ľudový súbor Lúčina, tanečná kapela Junior´s Band a spevácky zbor
Krištálik.
Pravidelne usporadúva koncerty: Hurá škola – Zuška volá, Jesenný, Vianočný, Môj prvý koncert,
Rodinný, Jarný, Absolventský, Záverečný a Portréty skladateľov 20. a 21. storočia.
Výtvarný odbor: poskytuje vzdelanie žiakom v oblasti výtvarnej tvorby.
Žiacke výtvarné práce zdobia priestory školy, vystavujú sa vo foyer kultúrneho domu, zdobia bulletiny
koncertov, plagátov, používajú sa na tvorbu pozvánok a absolventského tabla.
Literárno-dramatický odbor (LDO): dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé
činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia,
cítenia a konania žiakov.
V škole pôsobia divadelné súbory: Maskované guliverky, Šuliteatro v Poltári, Popokatepetl v Kalinove
a Mimoni v Hrachove.
Súbory LDO sa pravidelne zúčastňujú na regionálnej prehliadkach: Rozprávková skrinka,
Novohradská improliga, Krajská prehliadka dramatickej tvorivosti v Žiari nad Hronom, Zochov
divadelný Tisovec, Hviezdoslavov Kubín, Rozprávačské Lodno.
Tanečný odbor: rozvíja elementárne hudobno – tanečné schopnosti esteticky vnímať a používať
tanečné umenie, formovať tanečný vkus žiaka. Žiaci získavajú zručnosti tanečných techník z
predmetov klasický, ľudový, kreatívny, scénický, džezový, moderný či historický tanec. Zúčastňujú sa
regionálnych, krajských i celoslovenských súťaží: Pódium mladých tanečníkov, Súťaž moderného a
módneho tanca v Žiari nad Hronom, Senecká dúha.
Základná umelecká škola je členom:
- Asociácie základných umeleckých škôl SR EMU Slovakia
- Slovenskej rady rodičovských združení
Zriaďovateľom ZUŠ je mesto Poltár.
Výchovno-vzdelávacie projekty: Zuška do uška, Talentík múz, Cesta za umením, výchovné koncerty
pre základné a materské školy, Krištáľová lýra, Tanečný krok, Čáry – máry farby, Keď slovo spája.
Celoslovenské, krajské a nadregionálne súťaže: Pódium mladých umelcov, Paleta mladých
výtvarníkov, Pódium mladých tanečníkov, Rozprávková skrinka, Musica camerata J. Albrecht,
Schneiderova Trnava, Ping Song, Spevácka súťaž P. Dvorského, Banskoštiavnické kladivká,
Handlovské gitary, Klavír 20. a 21. storočia, Čarovná flauta, DIS J. Cikkera, divertimento musicale,
Mládež spieva, Nitrianska lutna, Rajecká jar, Zahrajže mi píšťaľôčka, Celoslovenská keyboardová
súťaž, Bojnická gitarová súťaž, Stančeková Prievidza, Senecká dúha, Prehliadka moderného a
módneho tanca, Zlatá priadka, Rodina bez cigariet, Dielo tvojich rúk, Ríša fantázie, Hviezdoslavov
Kubín, Srebrna szybka Krakow
Dňa 07.11.2014 si základná umelecká škola pripomenula okrúhle 40. výročie umeleckého školstva a
ZUŠ v Poltári. Základná umelecká škola počas 43 rokov svojho pôsobenia vychovala množstvo ľudí s
umeleckým vzdelaním.

HISTÓRIA ZUŠ POLTÁR
1974/75 – vznik školy ako detašovaného pracoviska ĽŠU v Lučenci, ktorá sídlila v budove na
Železničnej ulici v Poltári (bývalá Osobitná škola). Vyučovanie sa realizovalo len v hudobnom
odbore. Zásluhu na vzniku detašovaného pracoviska mal riaditeľ ZŠ v Poltári Ján Števčina,
riaditeľ ĽŠU v Lučenci Ján Gajdoš a vedúci odboru školstva v Lučenci PaedDr. Viliam Nociar.
Zriaďovateľom bol OÚ odbor školstva v Lučenci. K prvým učiteľom, ktorí tu pôsobili patrili:
Jolana Danišová (klavír), Katarína Brodnianska – Acélová (klavír), Pavel Jánošík (akordeón).
1978/79 – vznik výtvarného odboru
1984/85 – škola stratila budovu Osobitnej školy, presťahovala sa do budovy ZŠ na Školskej ulici
v Poltári
9. 1992 Školská správa v Lučenci ako orgán štátnej správy školstva v okrese Lučenec na základe
ustanovenia § 5, ods. 1. Zákona SNR č. 542/1992 Zb. z 26. 11. 1990 o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve zriaďuje samostatnú Základnú umeleckú školu v Poltári so sídlom Sklárska
ul. č. 10 (internát ZSŠS). Riaditeľkou sa stala Mgr. Beáta Szontághová, počas trvania PN a MD ju
zastupovala vo funkcii Mgr. Viera Leicherová
9. 1993 MŠ a vedy SR pod číslom 296/1993-2 udelilo na základe žiadosti súhlas pričleniť ZUŠ v
Poltári k ZŠ Ulica školská č. 3 v zmenenej organizačnej a riadiacej štruktúre tak, aby organizácia
riadenia ZUŠ bola v zmysle vyhlášky MŠaVSR č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých
školách, ktorá bola pod vedením riaditeľa Mgr. Mareka Sabóa. ZUŠ bola zlúčená so ZŠ v rokoch
1993 – 1998.
1994/95 – v zmenenej organizačnej a riadiacej štruktúry sa stala zástupkyňou pre ZUŠ Mgr.
Jolana Kleinová
1996 – zriaďovateľom školy sa stala školská správa OÚ v Poltári na základe ustanovenia čl.
XXIII § 4, ods. 2, bod 3 zákona NR SR č. 222 (1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov)
1996/97 – založená žiacka ľudová hudba – p. uč. Iveta Belková
1. 9. 1997 – vznik detašovanej triedy v Kalinove vyučuje sa hra na klavír, keyboard, zobcovej
flaute , klarinet, saxofón a hudobná náuka
1997/98 – vznik literárno – dramatického odboru v Poltári – p. uč. Soňa Figová
1997/98 – založenie speváckeho zboru Krištálik a predmetu hra na priečnej flaute – uč. Ľuboslava
Slebodníková
1998 – vznik detašovanej triedy v Kokave nad Rimavicou, vyučuje sa len hra na klavíri,
keyboarde a hudobná náuka, neskôr spev a husle, od roku 2007/2008 výtvarný odbor
1. 12. 1998 – ZUŠ získala samostatnosť na základe prípisu MŠ SR, riaditeľkou sa stala Mgr.
Jolana Kleinová

1999/2000 – založenie detskej tanečnej kapely SMILE – Mgr. Stanislav Spišiak, Mgr. R. Novotný
1. 4. 2002 – ZUŠ získala právnu subjektivitu ako samostatná rozpočtová organizácia (MF SR
č.5492/2002 – 43 z. 25.3.2002) v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 303/1995 Z. z.
OÚ v Poltári vydal rozhodnutie podľa 5 ods. 2 zák. SNR č. 542/1990 Zb., § 21 až 23 zákona NR
SR č. 303/1995 Z. z. a § 33a) zák. 29/1984 Zb. a zriaďovaciu listinu, čím sa OÚ v Poltári stáva
zriaďovateľom ZUŠ.
1.6.2002 – v zmysle § 3, písm. g zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení platných predpisov ako aj
ustanovenia § 4a, ods. 1 zákona č. 542/1990 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve prechádza dňom 1. júla 2002 pôsobnosť zriaďovateľa školy z Krajského úradu v
Banskej Bystrici na Banskobystrický samosprávny kraj v Banskej Bystrici.
2002 – založená elokovaná trieda v Málinci, vyučuje sa len hra na klavíri, keyboarde a hudobná
náuka a od roku 2005/2006 aj výtvarný odbor
9. 2003 – založená elokovaná trieda v Cinobani, vyučuje sa hra na klavíri, keyboarde, hudobná
náuka, výtvarný odbor do roku 2006/2007
4. 2004 – ZUŠ sa presťahovala do budovy internátu SOP (3. poschodie) v Poltári, kde získala
vlastné priestory. Budova je majetkom BBSK, čím ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
neplatí nájom.
1. 6. 2004 – na základe výberového konania na obsadenie riaditeľa ZUŠ v Poltári a na návrh Rady
školy bola vymenovaná v zmysle ustanovenia §3 ods. 1a Z. z NR SR č. 596/2003 Z. z o výkone
práce vo verejnom záujme do funkcie riaditeľky Mgr. Ľuboslava Slebodníková 2005/2006 – vznik
tanečného odboru – p. uč. Iveta Hrivnáková, škola sa stala plnoorganizovanou so všetkými štyrmi
odbormi: HO, VO, LDO,TO.
2006/2007 – vyučovanie LDO a TO sa uskutočňuje v budove SOUP, Železničná č.5 v Poltári, do
budovy internátu bola presťahovaná Združená škola sklárska
V tom istom školskom roku s nástupom p. uč. Ing. Ladislava Černáka ZUŠ zaviedla do učebného
plánu nové predmety – hra na gitare, bicie nástroje, tanečná kapela 2007/2008 – opätovné získanie
priestorov v budove internátu SOŠ na 1. poschodí (trieda LDO, chrámovej a cirkevnej hudby) a
priestory na rekonštrukciu a vybudovanie koncertnej sály počas letných prázdnin
1. 9. 2008 – vznik elokovanej triedy v Ožďanoch, vyučoval sa tanečný odbor, od 2013/2014 aj
výtvarný odbor
1. 10. 2008 – slávnostné otvorenie novej koncertnej sály o kapacite 80 – 100 miest, sála je
polyfunkčná, ktorá sa využíva aj pre tanečný odbor
2009/2010 – Banskobystrický samosprávny kraj vyvinul úsilie v zmysle racionalizačných a
organizačných zmien, aby ZUŠ prešla pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Poltár.
1. 9. 2010 – mesto Poltár, Železničná 489/1 v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z., Z. č.523/2004
Z. z. a z. č. 245/2008 Z. z vydáva zriaďovaciu listinu. ZUŠ na základe dohôd BBSK a mesta
Poltár ostáva v priestoroch internátu SOŠ na neurčito, nájom za 1 € ročne, platí všetky energie,
naďalej rekonštruuje, modernizuje školu
2010 – zriadenie oddychovej zóny pre učiteľov, kuchynky
2011 – rekonštrukcia triedy výtvarného odboru, vznik multifunkčnej dielne a skladových
priestorov, rekonštrukcia triedy hudobnej náuky, maľovanie všetkých priestorov školy
2012/2013 – rekonštrukcia šatne tanečného odboru a chodby na 1. poschodí, kúpa
trojmanuálového organu s pedálnicou Ahlborn Prealudium V, zavedený nový predmet hra na
organe
2013/2014 – ŠkVP bol obohatený o ďalší hlavný predmet – zborový spev
2014/2015 – modernizácia triedy LDO – „divadelný priestor“ s reflektormi, kúpa profesionálneho
keyboardu Yamaha PSR 950, kúpa koncertného krídla Yamaha 7.11.2014 – slávnostný koncert a
raut pri príležitosti 40. výročia umeleckého školstva a ZUŠ v Poltári. ZUŠ vydáva spomienkový
bulletin „Pohľady do minulosti a prítomnosti umeleckého školstva a ZUŠ v Poltári.

Mimoriadne výsledky ZUŠ Poltár za posledné 3 roky na celoslovenských, krajských súťažiach,
festivaloch a účinkovanie v zahraničí, medzinárodných festivaloch
2016/17
• 1.miesto na Celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou v hre na keyboard v
Považskej Bystrici (M. Severíniová – p. uč. O. Gáll)
• 1. miesto v Krajskej súťaži speváckych zborov Mládež spieva Banská Bystrica - spevácky zbor
Krištálik
• 1. miesto v nadregionálnej súťaži PMU 2017 Revúca – spevácky zbor Krištálik (p. uč. Mgr. art.
Sihelská a p. uč. Mgr. Vývleková)
• VI. Európsky festival umeleckého školstva v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch – flautové
trio a gitarové trio
• Cena – Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku 2017 – výtvarná súťaž Európsky festival
umeleckého školstva Bardejov, ocenené práce budú vystavené v Madride cez Ministerstvo
vnútra (Drahoslava Vyhrabáčová – p. uč. Bc. M. Račková)
• 1. miesto v nadregionálnej súťaži PMU 2017 Poltár – flautové trio (D. Garajová, D.
Švantnerová, R. Gombalová – p. uč. Mgr. Slebodníková)
• 1. miesto v nadregionálnej súťaži PMU 2017 Poltár – gitarové trio (S. Jambor, S.
Fehérpatakyová, P. Farkaš – p. uč. Ing. Černák
• 1.miesto v nadregionálnej súťaži PMU 2017 Poltár – komorné trio (T. Stieranková, S. Partlová,
M. Szepesyová – p. uč. Mgr. art. Sihelská a p. uč. Mgr. Jamborová)
• 1. miesto Rozprávková skrinka – regionálna súťaž divadelných súborov Poltár s postupom na
Krajskú prehliadku v Žiari nad Hronom – (súbor „Šuli teatro“ – p. uč. V. Berkyová)
• 2. miesto Celoslovenská súťaž Musica camerata J. Albrecht Bratislava – flautové trio (D.
Garajová, D. Švantnerová, R. Gombalová – p. uč. Mgr. Slebodníková)
2015/16
• 1. miesto Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na keyboard (A. Blahutová – p.
uč. O. Gáll)
• 3. miesto Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na keyboard (M. Severíniová –
p. uč. O. Gáll)
• 7. Medzinárodný festival a konkurz súčasnej hudby pre deti a mládež Sreberna szybka v
Krakowe – flautové trio, sólo D. Garajová – Mgr. Ľ. Slebodníková
• 2. miesto Celoslovenská súťaž v speve Ping Song 2016 vo Zvolene – (S. Partlová – Mgr.
Vývleková)
• 1. miesto Celoslovenská súťaž P. Dvorského v Košiciach – (S. Partlová – Mgr. Vývleková)
• 2. miesto Celoslovenská súťaž Banskoštiavnické kladivká (T. Fehérpataky – 1. kategória –
Mgr. art. Sihelská)
• 2. miesto Celoslovenská súťaž Banskoštiavnické kladivká (T. Stieranková – II.kategória – Mgr.
art. Sihelská)
• Zlaté pásmo v Regionálnej súťažnej prehliadke ľudových hudieb „Vidiečanová habovka“ ľudová hudba Lúčina – p. uč. Szabó
• 3. miesto Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych hudieb vo Veľkom Krtíši – ľudová
hudba Lúčina
• Celoslovenská výtvarná súťaž Ministerstva vnútra SR – práca ocenená a prezentovaná v
kalendári a na pexese (Drahoslava Vyhrabáčová – Bc. M. Račková )
• 2. a 3. miesto Celoslovenská súťaž „Takto vidím svet“ – Bloom galery Divín – (B. Almášiová, D.
Lačný – Bc. M. Račková)

2014/15
• 1.miesto Celoslovenská súťaž v hre na gitare Bojnice – (S. Fehérpatakyová – p. uč. Ing.
Černák)
• 1.miesto Krajská súťaž detských speváckych zborov Mládež spieva B. Bystrica – spevácky zbor
Krištálik (p. uč. Mgr. art. M. Sihelská, p. uč. Mgr. Vývleková)
• 2. miesto Celoslovenská súťaž Musica camerata J. Albrecht Bratislava – flautové trio (D.
Garajová, D. Švantnerová, R. Gombalová – p. uč. Mgr. Slebodníková)
• 3. miesto Celoslovenská súťaž Musica camerata J. Albrecht Bratislava – flautové trio (R.
Gombalová, P. Farkaš – p. uč. Mgr. Slebodníková)
• 3. miesto Celoslovenská súťaž Zahrajže nám píšťaľôčka Nové Zámky (B. Lehocká, K.
Jamborová, A. Baníková zobcová flauta – p. uč. Klempár, p. uč. Mgr. Kureková)
• 3.miesto Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na keyboard (A. Blahutová – p.
uč. O. Gáll)
• 3.miesto Celoslovenská súťaž J. Cikkera v hre na dychové nástroje v Banskej Bystrici (P.
Trnavský – p. uč. F. Klempár)
• 3.miesto Celoslovenská súťaž J. Cikkera v hre na dychové nástroje v Banskej Bystrici (D.
Garajová – Mgr. Slebodníková)
• 1.miesto + Mimoriadna cena za interpretáciu súčasného slovenského autora Celoslovenská
súťaž v speve Ping Song vo Zvolene – (S. Partlová – Mgr. Vývleková)
• 2. miesto Celoslovenská súťaž v speve Ping Song vo Zvolene – (L. Urbančok – Mgr. Vývleková)
• 1.miesto Krajská prehliadka moderného a módneho tanca v Žiari nad Hronom (O.
Dominiková a G. Lásková – p. uč. Hrivnáková)
• Regionálna prehliadka detských divadelných súborov Rozprávková skrinka – 2. miesto Šuli
teatro a 3. miesto Maskované guliverky (E. Žírošová)

Výsledky nadregionálnych Pódium mladých umelcov, ktoré bývajú každý rok v iných nástrojových
obsadeniach sú podrobne zverejnené v správach o výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach
školy v príslušných školských rokoch – tu pravidelne škola získava najviac ocenení. Súčasne sú tam
uvedené i výsledky a ocenenia tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru.

Ocenenia ZUŠ Poltár, Železničná 6
2005 – 4. Národný stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl Zvolen
2010 - IV. Európsky festival umeleckého školstva – medaila, Banská Bystrica
2012 – Ďakovný list Banskobystrického kraja, Novohradského osvetového strediska v Lučenci a Obce
Cinobaňa za kolekciu výtvarných prác na tému Slovenské ľudové hudobné nástroje , z ktorých bola
vyrobená „Pastierska kapsa“ pri príležitosti 75. výročia narodenia p. Kobličeka
2013 - V. Európsky festival umeleckého školstva – medaila, Košice
2014 - Cena mesta Poltár pri príležitosti 40. výročia školy za vynikajúce výsledky vo výchovnovzdelávacom procese, výrazný prínos v oblasti školstva a šírenia dobrého mena mesta Poltár
2014 - Ďakovný list riaditeľke školy pri príležitosti 40. výročia umeleckého školstva
2015 – Ďakovný list mesta Poltár za účasť na IV. ročníku výtvarnej súťaže Kosturov výtvarný Poltár
2015 – Čestné uznanie od občianskeho združenia Vzdelávanie detí a mládeže v Nových Zámkoch
2017 - VI. Európsky festival umeleckého školstva – 11. Národný stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl
- medaila, spoluorganizátor, Bardejov a Bardejovské kúpele

Mgr. Martina Brisudová, poslankyňa MsZ v Poltári a predsedníčka RŠ ZUŠ Poltár

Mestské zastupiteľstvo
Ul. železničná č. 489/1
987 01 POLTÁR

V Poltári, dňa 23.05.2017

VEC: Návrh na udelenie Ceny mesta Poltár Základnej umeleckej škole v Poltári

Podpísaná Mgr. Martina Brisudová týmto predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Poltári
návrh na udelenie

Ceny mesta Poltár
pre

Základnú umeleckú školu v Poltári
za výnimočný prínos v oblasti umeleckého vzdelávania,
reprezentáciu a dosahovanie vynikajúcich výsledkov
v regionálnych a celoslovenských súťažiach
a šírenie dobrého mena mesta Poltár v Slovenskej republike a v zahraničí

Martina Brisudová, v. r.

K návrhu sa pripájajú: prezenčné listiny v počte 7 ks

K bodu 3
Po prednesení návrhu sa uskutočnilo hlasovanie. Všetci členovia komisie kultúry jednohlasne súhlasia
a odporúčajú udelenie Ceny mesta Poltár pre Základnú umeleckú školu v Poltári. Uznesenie komisie
pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári bude súčasťou
materiálu predkladaného na zasadnutie poslaneckého zboru, ktoré sa uskutoční dňa 22.06.2017
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Poltári.
K bodu 4
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári

U Z N E S E N I E č. 3/2017
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Poltári
schváliť

udelenie Ceny mesta Poltár
pre

Základnú umeleckú školu v Poltári
za výnimočný prínos v oblasti umeleckého vzdelávania,
reprezentáciu a dosahovanie vynikajúcich výsledkov v regionálnych a celoslovenských súťažiach
a šírenie dobrého mena mesta Poltár v Slovenskej republike a v zahraničí.

K bodu 5
Zasadnutie komisie kultúry ukončila a všetkým prítomným poďakovala za účasť
podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová.
Vypracovala: Ľuba Šálková
V Poltári 20. júna 2017

Daniel Kamas, v. r.
predseda komisie

