Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov školy : Základná umelecká škola
Adresa školy : Mariánske námestie 252/5 , 075 01 Trebišov
Telefón a fax : 056 /0672 2152, 056/6686017
E mail školy: zustrebisov@slovanet.sk , web: www.zustrebisov.sk
Zriaďovateľ: Mesto Trebišov
Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľ : Viera Fedorčáková
Zástupca : Mgr. Ivana Bajužíková

7. Rada školy:

Výbor ZRŠ:

Predseda: RNDr. Dagmar Ružinská
Členovia: Mgr. Beáta Kereštanová
Ing. Jaroslav Soták
Ing. Drahoslava Ďurková
Mgr. Miroslav Tóth
MUDr. Mária Plavnická
Mgr. Marcela Vysoká
Ing. Martin Bizub
Izabela Bulinská
Akad. maliar Anton Vasilko
Adela Martonová

Predseda: Ing. Martin Bizub
Podpredseda: Erol Hasani
Členovia: PaedDr. Ivan Molčányi
Ing. Kovalíková Viera
Edita Hilgartová

e Hodnotenie a klasifikácia žiakov
Prípravná hudobná výchova

23 žiakov

Prípravná tanečná výchova

18 žiakov

Prípravná literárno-dramatická výchova

0 žiakov

Prípravná výtvarná výchova

0 žiakov

Všetkých 36 žiakov prípravných ročníkov dostalo kladné odporúčanie pre štúdium 1. ročníka
v Základnej umeleckej škole v Trebišove.

Hudobný odbor

290 žiakov

Výtvarný odbor

137 žiakov

Tanečný odbor

101 žiakov

Literárno-dramatický odbor
Vo všetkých odboroch

14 žiakov

542 žiakov

f

Zoznam študijných odborov, ktoré sa vyučujú v ZUŠ Trebišov

Hudobný odbor:
Klávesové hudobné nástroje – Klavír /PaedDr.. V.Jakimová, V. Fedorčáková,
B.Berényiová , Mgr. I. Bajužíková , I. Bulinská,
K. Šulanová, I. Mihaľová, I. Obrinová, K. Bari,
I. Zselenáková, Ing. E. Schwartzová
Keyboard / uč. J. Hubinák , K. Bari /
Akordeón / uč. V. Brežinská, J. Hubinák /
Strunové hudobné nástroje – Husle / uč. J. Vasiľ, P. Olejár,Mgr.art E. Tokár/
Gitara –/ uč. A. Hubináková, Mgr. R. Pristáš, Mgr. J. Čverčko/
Violončelo / Mgr. R. Pristáš/
Kontrabas /Mgr. R. Pristáš /
Cimbal / P. Kovalík/
Dychové hudobné nástroje – Klarinet / uč. A. Kudla /
Saxofón / uč. A. Kudla/
Flauta /uč. V. Fedorčáková /
Zobcová flauta – sopránová, altová / uč. A. Kudla,K. Bari,
V. Fedorčáková, I. Pituková - SNM/
Trúbka / uč. K. Bari /
Lesný roh / uč. K. Bari /
Pozauna / uč. K. Bari/
Ostatné – Spev / L. Bujňáková DiSArt /
Bicie nástroje / uč. K. Bari /
Hudobná náuka / uč. I. Mihaľová, Mgr. I. Bajužíková-MD, Mgr. J. Čverčko,
Ing. E. Schwartzová, I. Pituková - SNM/
Súbory HO – Akordeónový – vedie uč.V. Brežinská
Zmiešaný orchester – vedie Mgr. R. Pristáš
Dychový orchester – vedie uč. K. Bari
Žiacky spevokol – vedie zást. školy Mgr. I. Bajužíková
Zmiešaný spevokol dospelých – vedie uč. I. Bulinská
Výtvarný odbor: Akad. maliar Anton Vasilko
Mgr. Rastislav Štefaňák
Maľba
Kresba
Grafika
Modelovanie
Keramika
Počítačová grafika
Dekoratívne činnosti

Tanečný odbor : uč. Lídia Orosová
Klasický tanec
Ľudový tanec
Moderný tanec
Tanečná akrobacia
Tance iných národov
Súbory TO : Súbor scénického tanca Arabeska – vedie uč. Lídia Orosová
g Počet pedagogických zamestnancov : 27
Počet pedagógov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 1
Z toho študujúcich za účelom spĺňania kvalifikačných predpokladov : 1
Zamestnanci zaradení do kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné 7
funkčné 1
inovačné funkčné 1
kvalifikačné 4
adaptačné 1
Počet nepedagogických zamestnancov : 4
Bac. Marietta Hrešková – hospodárka, ekonómka
Mária Kolodiová –vedúca sekretariátu, sekretárka, PaM, sprac. Chránenej dielne
Adela Martonová – školníčka, upratovačka
Peter Kováč – údržbár , dozor
h Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Mgr. Ivana Bajužíková – kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné
PaedDr. Veronika Jakimová – aktualizačné
Viera Brežinská – aktualizačné
Viera Fedorčáková – aktualizačné
Lídia Orosová - aktualizačné
Mgr. Ivana Bajužíková – funkčné
Viera Fedorčáková – inovačné funkčné
Lucia Bujňáková DiSArt. – adaptačné
Akad. maliar Anton Vasilko – kvalifikačné /pedag. minimum/
Ing. Ester Schwartzová – kvalifikačné štúdium
PaedDr. Veronika Jakimová – kvalifikačné – 2. Atestácia
Ingrid Obrinová – zaradená na predatestačné štúdium
Viera Brežinská – zaradená na predatestačné štúdium

i Prezentácia a aktivity školy na verejnosti
V uplynulom školskom roku škola usporiadala 42vystúpení a koncertov.
Jednou z najväčších kultúrnych udalostí je každoročne Vianočný koncert ZUŠ v Trebišove,
ktorý sa koná v preplnenej divadelnej sále MsKS v Trebišove. Koncert je výsledkom práce
všetkých odborov školy.
Aj v tomto školskom roku prebiehalo vyučovanie v 2 elokovaných triedach v Slovenskom
Novom Meste. Žiaci tejto pobočky sa predstavili v koncertnej sále ZUŠ Trebišov na koncerte
žiakov 1. ročníka pod názvom ,,Môj prvý prednes“ a pripravovali kultúrne programy k
podujatiam organizovaných obecným úradom v Slovenskom Novom Meste.
Každoročne pripravujeme výchovné koncerty pre deti trebišovských materských škôl.
V tomto školskom roku vedenia materských škôl v Meste Trebišov neprejavili záujem
o výchovné koncerty, preto sme sa rozhodli a zrealizovali muzikál pod názvom ,,Nebuď
labuť“ na hudbu hudobného skladateľa Luda Kuruca. Muzikál pojednáva o nástrahách,
ktoré ohrozujú vývoj mladého človeka, preto sme ho ponúkli Gymnáziu v Trebišove
a Základnej škole na ul. M.R.Štefánika. Študentov upútala nielen strhujúca hudba, ale aj
tématika muzikálu, ktorá je mimoriadne poučná. Ďalšie dve predstavenia odzneli v MsKS
v Trebišove vo večerných hodinách pre trebišovskú verejnosť a pre pozvaných hostí.
V spolupráci s Mestským kultúrny strediskom v Trebišove sa na historickom nádvorí školy,
v predvečer prvého mája, uskutočnil promenádny koncert, na ktorom vystúpili komorné
zoskupenia a súbory Základnej umeleckej školy v Trebišove. Koncert vyvrcholil stavaním
mája, o ktorý sa postarala ľudová spevácka skupina pôsobiaca pri MsKS v Trebišove
Trebišovčan.
MUDr. Anďalová predstavila trebišovskej verejnosti v koncertnej sále školy svoju novú knihu
,,Duša na dlani“. Na tomto podujatí účinkoval sláčikový kvartet LenArt, v ktorom účinkuje aj
externý učiteľ našej školy pán Peter Olejár.
Okrem týchto veľkých podujatí škola usporiadala interné a verejné koncerty, na ktorých
odzneli diela rôznych skladateľov a rôznych štýlových období. Medzi najvýznamnejšie patrí
koncert ,,Česká hudba“,, Môj prvý prednes“, kde sa prvý krát verejne predstavili žiaci 1.
ročníka.
Každoročne v máji pripravuje tanečný odbor školy ,,Záverečný koncert“ v divadelnej sále
MsKS v Trebišove, na ktorom účinkujú všetci žiaci tanečného oddelenia a absolventi
tanečného odboru. Na tomto koncerte sú vyradení absolventi tanečného odboru.
Žiaci a učitelia školy sa zúčastňovali i na vernisážach Vlastivedného múzea v Trebišove,
podujatiach organizovaných MsKS, Regionálnym osvetovým strediskom, ale i na
vystúpeniach v Dome sociálnych služieb v Trebišove a oslavách 150.výročia založenia
Červeného kríža na Slovensku.
Pre žiakov základných škôl sa uskutočnili aj 2 výchovné tanečné koncerty.
Všetci žiaci školy účinkovali na triednych koncertoch.
Absolventi 4. ročníka t.j. prvej časti I. stupňa vystúpili pred verejnosťou na záverečnom
koncerte .
Absolventi 7. ročníka sa predstavili v samostatnom slávnostnostnom absolventskom
koncerte.

Druhý krát od platnosti nových učebných osnov a Školského vzdelávacieho programu končili
prvú časť základného štúdia aj žiaci 4. ročníka. Žiaci hudobného odboru absolvovali
záverečné skúšky z hudobnej náuky v písomnej aj ústnej forme, záverečnú skúšku z hudobného
nástroja aj záverečný koncert.
Žiaci výtvarného odboru v budove školy pripravili výstavu záverečných prác, ktorá
obsahovala 4 výtvarné práce vytvorené rôznou technikou. Výstava bola spojená s
absolventskými prácami žiakov 8. ročníka a II. stupňa, kde boli títo absolventi slávnostne
vyradení.
Žiaci 4. ročníka tanečného odboru predviedli svoj absolventský program v rámci
záverečného koncertu.
V literárno-dramatickom odbore v tomto školskom roku absolventi 4.a 6. ročníka sa
predstavili s absolventským programom na koncerte hudobného odboru.
l

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

Škola má 21 miestností, z toho jedna slúži pre administratívnych zamestnancov . Všetky
ostatné miestnosti školy sú využité ako učebne.
Vo vstupnej časti školy je šatňa slúžiaca na prezúvanie a prezliekanie. Chodbové priestory
školy sú priestranné. Sú vybavené lavičkami a vešiakmi slúžiacimi na uloženie obuvi
a kabátov žiakov.
Všetky učebne školy môžeme považovať za špeciálne. V triedach hudobného odboru sa
vyučuje hra na jednotlivé hudobné nástroje. Dve triedy majú štatút chránenej dielne. V jednej
triede vyučuje nevidiaci a v druhej slabovidiaci učiteľ. Sú vybavené počítačovou technikou,
audio technikou, ako aj prístrojovou technikou slúžiacou na plnenie administratívnych úloh
učiteľov.
Učebne výtvarného odboru sú vybavené pracovnými stolmi, ktorých rozmery vyhovujú na
tvorbu výtvarných prác aj väčších rozmerov, ako aj výtvarnými stojanmi slúžiacimi pre
vyučovanie žiakov vyšších ročníkov, grafickým lisom, hrnčiarskym kruhom a vypaľovacou
pecou na keramiku. Pre priestorovú tvorbu využívajú pivničné priestory, ktoré sú vybavené
pracovnými stolmi a náradím potrebným na tvarovanie sôch z rôznych materiálov.
Tanečná sála tanečného odboru je vybavená žinenkami, ribstolmi, zrkadlami aj cvičnými
tyčami, ako aj klavírom pre korepetítora, audio technikou, skriňovou zostavou na uskladnenie
kostýmov , gymnastickým kobercom , baletizolom a počítačom s prístupom na internet.
Koncertná sála slúži ako učebňa troch učiteľov, je rozdelená mobilnou vysúvacou stenou.
V popoludňajších a večerných hodinách sa v nej konajú koncerty našich žiakov, ako aj
profesionálnych umelcov.
V tomto školskom roku dostali všetci učitelia note booky s prístupom na internet.
Príprave muzikálu predchádzalo technické zvukové a vizuálne zabezpečenie. Z tohto dôvodu
bol zakúpený videoprojektor, ktorý parametrami vyhovuje premietaniu na veľkom pódiu,

profesionálny fotoaparát, mixážny pult, mikrofóny pre použitie v orchestri, mikrofóny pre
sólistov a káblová technika.
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení školy

Dotácia zriaďovateľa na mzdy a prevádzku školy za školský rok 2012/2013:
345 904 €
Príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v I. polroku
Žiaci prípravných ročníkov
3, 40 € / mesačne/
Kolektívne vyučovanie
4,40 € /mesačne/
Individuálne vyučovanie
6, 70€ / mesačne/
Príspevky spolu za I. polrok
15 626,55 €
Finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:
Chránená dielňa
10 329 ,14 €
Príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v II. polroku:
Žiaci prípravných ročníkov
3,40 / mesačne /
Kolektívne vyučovanie
4,40 / mesačne /
Individuálne vyučovanie
6,70 / mesačne /
Príspevky spolu za II. polrok
15 009,35 €

n Plnenie cieľov, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok
2012/2013.
Darí sa nám udržiavať na dobrej úrovni malý školský dychový orchester, zmiešaný orchester,
vokálno – inštrumentálnu skupinu a na výbornej úrovni komorný akordeónový súbor .
Z dôvodu prípravy muzikálu sa aj do detského spevokolu zapojilo viac žiakov.
Učitelia Lídia Orosová, Viera Brežinská, Jozef Vasiľ, Izabela Bulinská, Lucia Bujňáková
DiSArt., Anna Hubináková, Akad. maliar Anton Vasilko, Mgr. Radovan Pristáš, Mgr. Viera
Krajčová a riaditeľka Viera Fedorčáková vypracovali osnovy pre 2. ročník 2. časti
základného štúdia v súlade so Školským vzdelávacím programom, ktoré do celku spracovala
vedúca hudobného odboru PaedDr. Veronika Jakimová.
V rámci kontinuálneho vzdelávania 1 učiteľka absolvovala adaptačné vzdelávanie, 7 učiteľov
absolvovalo alebo začalo aktualizačné vzdelávanie, zástupkyňa školy je v procese funkčného
vzdelávania a riaditeľka školy ukončila inovačné funkčné.

o Oblasť, v ktorej škola dosiahla dobré výsledky
Školské súťaže – hudobný odbor
Január
Vedomostná súťaž z HN žiakov prípravného ročníka.
I. miesto
II. miesto
III. miesto

Martina Hriciková, Laura Mária Majcherová
Adrián Girman,Sebastián Michaľanský, Ingrid Mrázová, Matej Janok
Dávid Sakáč

Súťaž prebiehala v rámci hodín hudobnej náuky dňa 21. januára a 22. januára 2013 pod
vedením učiteľky Ivety Mihaľovej.
Vedomostná súťaž žiakov z HN žiakov 1. ročníka ,,Najlepší znalec nôt a notových
značiek“.
1. A skupina

tr. Mgr. Ivany Bajužíkovej

I. miesto:

Ester Cuľbová.

1. B skupina

tr. Mgr. Ivany Bajužíkovej

I. miesto:
II. miesto:
III.miesto:

Ervín Karvaš
Sabina Hazugová.
Noemi Semková

1. C skupina

tr. Mgr. Jána Čverčka

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Simona Zatková
Juraj Šepták
René Úporský

1. D skupina

tr. Mgr. Jána Čverčka

1. miesto:
2. miesto:

Bianka Eperješiová
Soňa Poláková

Súťaž prebiehala v rámci hodín HN pod vedením uč. Mgr. Ivany Bajužíkovej a Mgr. Jána
Čverčka. Maximálny počet bodov, ktoré mohol žiak získať bolo 30.
Súťaž vo vypracovaní projektov s názvom ,,Skladatelia od baroka po súčasnosť“
Ako mimoriadne kvalitné boli vyhodnotené projekty týchto žiakov:

Magdaléna Oravkinová
Simona Dandárová
Michela Miklošová
Annamária Ferčáková
Adam Gubanič
Jana Kaszonyiová
Emília Širotníková
Školské súťaže – literárno – dramatický odbor
február 2013
Súťaž v písaní poézie a prózy pod názvom ,,Naša tvorba“
I. kategória
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Sarah Marta Mahutová - Tma
Hannah Urbanieková – O psíkovi Majke
Marianna Kolodiová – Lístok zelený

II. kategória
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Aylin Hasaniová – Byť sám sebou
Roland Kováč – Koniec sveta
Amine Hasaniová – Strach má veľké oči

III. kategória
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Nikoleta Kraščeničová - Zasnená
Viera Krajčová - Neznámy
Otília Timková – Sklamaná láska

Súťaž organizačne pripravila Mgr. Viera Krajčová . Všetky prezentované dielka do
tlačovej podoby dala a vytlačila menovaná učiteľka.
Porota, ktorá hodnotila súťažnú tvorbu:
MUDr. Ružena Anďalová
Mgr. Mária Lorinčíková
Mgr. Katarína Šándorová
18. marec 2013 Hviezdoslavov Kubín
I. kategória
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Sarah Marta Mahutová
Hannah Urbanieková
Debora Tarbajová

II. kategória
1. miesto:
2. miesto:

Amine Hasaniová
Aylin Hasaniová

Cena za účasť získali: Marianna Kolodiová, Petra Ferencová
Školské súťaže – výtvarný odbor
1 150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Slovensko
I. kategória
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Patrícia Lajošová
Róbert Vysoký
Adriana Kováčová

II. kategória
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Peter Bezeg
Ema Andrejková
Karolína Ondrušová

III.kategória
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Marej Ujhazi
Dávid Sakal-Šega
Sára Eperješiová

Okresné súťaže – hudobný odbor
14. máj 2013
Juraj Šepták

,,Slávik Slovenska 2013“
3. miesto

II. kategória

Žiaka pripravil uč. Mgr. Radovan Pristáš

Okresné súťaže – výtvarný odbor

12. marec 2013

,,Vesmír očami detí “

IV. kategória:

Jakub Janok, 10. r. ,,Vesmírna princezná“
Róbert Vysoký, 10.r. ,, Temný bojovník“
Jessika Džupinová, 9.r. ,,Vesmírny prieskumník“

V. kategória:

Dávid Sakal-Šega,13.r. ,,Vesmírna apokalypsa“
Nikola Kocáková, 14.r., ,,Votrelec v bubline“
Ľudmila Bľandová, 14.r., ,,Čudo“
Alexia Čvirková, 13.r., ,,Zrodenie venuše“

1. miesto
2. miesto
Postupujúca práca do krajského kola:

1. miesto
2. miesto
3. miesto
Postupujúca práca do krajského kola:

Do celoslovenského kola postupujú práce žiakov:
Jakub Marko, Barbora Bodnárová, Matej Schwarz, Ľudmila Bľandová
Žiakov pripravili: akad. maliar Anton Vasilko, Mgr. Rastislav Štefaňák

24. máj 2013

,, Sv. trojhviezdie – Cyril – Gorazd – Metod“.

1. miesto

Sofia Belasová
Sofia Gazdičová

2.miesto:

Stanislav Tábořík 7. roč.
Filip Treľo 8. roč.

2. roč.
4. roč.

Žiakov pripravil: akad. maliar Anton Vasilko a Mgr. Rastislav Štefaňák

Krajské súťaže – hudobný odbor
7. máj 2013

V. ročník súťažnej prehliadky v hre na keyboarde v Prešove

Bronzové pásmo I. kategória : Michal Sorger
Vladimír Terpák
Žiakov pripravil uč. Jozef Hubinák

Krajské súťaže – výtvarný odbor
20. marec 2013
I.
1.
2.
3.

,,Európa v škole

kategória
miesto: Ema Hlebašková
miesto: Barbora Bodnárová
miesto: Jakub Marko

II. kategória
1. miesto: Monika Kľučárová
III. kategória
1. miesto: Samuel Ferko
2. miesto: Lenka Siváková
Žiakov pripravili: akad. mal. Anton Vasilko, Mgr. Rastislav Štefaňák
Krajské súťaže – tanečný odbor
september 2012 Festival detského tanca ,,Diaľavy 2012“ Michalovce
Tanečný súbor Arabeska – 3. Miesto
Súbor pripravila uč. Lídia Orosová

Celoslovenské súťaže – hudobný odbor
23. november 2012 IV.ročník celoslovenského festivalu v komornej hre
,,MUSICA CAMERATA Ján Albrecht Bratislava
Zlaté pásmo

v II. kategórii

Komorné akordeónové trio v zložení: Samuel Kozák
Rebeka Bizubová
Zuzana Berešová
Žiakov pripravila uč. Viera Brežinská
12. apríl 2013
Zlaté pásmo

Akordeónový festival Giraltovce 2013
II. kategória

Samuel Kozák
Žiaka pripravila uč. Viera Brežinská

Celoslovenské súťaže – výtvarný odbor
,,Vesmír očami detí“ Hurbanovo
I. kategória
1. miesto : Džupinová Jessika

Súhrn výsledkov jednotlivých súťaží v šk. r. 2012/2013.
školské
súťaže

okresné
súťaže

krajské
súťaže

1.miesto

21x

10x

3x

2.miesto

15x

4x

2x

3.miesto

10x

2x

4x

poradie
umiestnenia

celoslovenské medzinárodné
súťaže
súťaže

laureát
cena poroty
3x

postup na kraj
čestné uznanie

p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Vo všetkých odboroch učitelia venujú zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom, ktorí by
prípadne prejavili záujem o ďalšie štúdium na školách vyššieho stupňa s umeleckým
zameraním.
V hudobnom odbore boli na štúdium s hudobným zameraní prijaté 3 žiačky:
Viktória Neckárová – Združená stredná škola – pedagogický odbor
Michal Chimaľ – Združená stredná škola – pedagogický odbor
Petra Savková – Združená stredná škola – pedagogický odbor
Vo výtvarnom odbore boli na školy s výtvarným zameraním prijatí 6 žiaci :
Trieda uč. akad. mal. Antona Vasilka:
Barbora Girmanová – TU Košice , katedra umení – fotografia
Matej Nemzet – Stredná umelecká škola Prešov – propagačná grafika
Erich Bačo – Škola úžitkového výtvarníctva Košice – počítačová grafika

Silvia Písečná – STU Bratislava – katedra architektúry
Katarína Babinčáková – STU Bratislava – fotografia
Andrea Tompalská – STU Bratislava - reštaurovanie
Oblasť, v ktorých sú nedostatky – návrhy opatrení
Hudobný odbor
- zapojiť viacerých žiakov do súťaží, hlavne klavíra a snažiť sa o ich najlepšie
umiestnenie
- zainteresovať čo najväčší počet žiakov do mládežníckeho školského spevokolu
- motivovať žiakov hudobného odboru k záujmu o štúdium na vyššom stupni hudobného
vzdelávania
LDO
- získať väčší počet žiakov pre štúdium v literárno-dramatickom odbore

Vyjadrenie Rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti ZUŠ v Trebišove Mariánske námestie 252/5 za školský rok 2012/2013.

V Trebišove 25. 9. 2013

...............................................
Preds. Rady školy pri ZUŠ v Trebišove
RNDr. Dagmar Ružinská

Správu vypracovali:
Viera Fedorčáková- riaditeľka školy

Správu predkladá:
Viera Fedorčáková riaditeľka ZUŠ v Trebišove.
V Trebišove 25. 9. 2013

................................................
Viera Fedorčáková
riaditeľka školy

