
                                   č.5.E/
                    

MESTSKÝ   ÚRAD   V      HANDLOVEJ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
HANDLOVÁ 

Obsah                                     :  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej

   školy, Poštová 58, 972 51 Handlová
   za školský rok 2015/2016 

 
Na základe : programu rokovania MZ  

Vypracoval   :  Valéria Ferčáková, riaditeľka  školy
 

 
                     
Prerokované :  pedagogická rada, rada školy, Komisia vzdelávania, 

   práce s deťmi a mládežou, Mestská rada
 

Dňa                :  30.08.2016, 30.08.2016, 06.10.2016, 11.10.2016 

Predkladá     : Valéria Ferčáková, riaditeľka školy 

                           
Dňa                 : 27.10.2016 

Prerokované po právnej stránke :  --

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ, Poštová 58, Handlová za školský rok 2015/2016  - MZ 27.10.2016   Strana 1 z
32



S p r á v a 
o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy,

Poštová 58, 972 51 Handlová za školský rok 2015/2016

Základné a identifikačné údaje školy:

Názov školy: Základná umelecká škola v Handlovej

Adresa školy: Poštová ul. 58, 972 51 Handlová

Telefonický kontakt:  0917 377 433

Mail:   zuskaha@gmail.com, http://www.zusha.estranky.sk/ 

IČO: 36126845

Hlavná činnosť: Vzdelávanie v základných umeleckých školách

Vedúci zamestnanci školy: Valéria Ferčáková - riaditeľka

                     Mgr. Zuzana Jakušovská – zástupkyňa riaditeľky

Zriaďovateľ školy: Mesto Handlová, 

Námestie baníkov 7,

972 51 Handlová

Samosprávne a poradné orgány školy:

- Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej do 15. 04. 2016: Predseda: A. Balušinská, dis. 

Art, Podpredseda: Ľ. Šubová, členovia: Ing. M. Radovský, Mgr. J. Hromádková, Mudr. A. Buzalková, 

Z. Janov, A. Novotná, S. Padúch, Mgr. J. Schlencová.  Od 15.04.2016:                                       

Predseda RŠ: Ing. M. Radovský, podpredseda: E. Filipová, Dis.Art, členovia: K. Puterová,                  

Z. Anjelová, Dis. Art,  E. Dúbravková,  Mgr. M. Gašparičová,  V. Mikušová,  Bc. J. Gazdíková.

- Pedagogická rada: Všetci pedagogickí zamestnanci

- Umelecká rada: Predseda – Z. Anjelová, Dis. Art, K. Engererová, K. Dupkalová, I. Preinerová,   Mgr. 

I. Gogová,  A. Gurtlerová.

- OZ Naša ZUŠ pri Základnej umeleckej škole v Handlovej: Predseda – Z. Janov 

- ZO OZ pri Základnej umeleckej škole v Handlovej: predseda – K. Bundová, Dis.art

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ, Poštová 58, Handlová za školský rok 2015/2016  - MZ 27.10.2016   Strana 2 z
32

http://www.zusha.estranky.sk/
mailto:zuskaha@gmail.com


Údaje o počte žiakov školy.

Školský  rok  2015/  2016  sme  otvorili  s historicky  najvyšším  počtom  446  žiakov  započítaných
s čestnými vyhláseniami.
V školskom r. 2015/ 2016 bolo prijatých 192 nových prihlášok a vydaných 192 rozhodnutí.
Počet žiakov v Prípravnom štúdiu: 125 

Počet žiakov v 1. ročníku: 119

I. stupeň, 1. časť:

ročník Tanečný odbor Výtvarný odbor Lierárno – 
dramatický odbor

Hudobný odbor

Prípravné štúdium 60 11 - 54

1. ročník 14 51 9 45

2. ročník 8 11 7 39

3. ročník 4 8 4 27

4. ročník 3 - - 17

Spolu: 89 81 20 182

372

I. stupeň, 2. časť

ročník Tanečný odbor Výtvarný odbor Lierárno – 
dramatický odbor

Hudobný odbor

1. ročník - 3 13 17

2. ročník - 2 - 10

3. ročník - - 6 6

4. ročník - 1 1 1

5. ročník - - - -

Spolu: - 6 20 34

60

Štúdium pre dospelých: Výtvarný odbor   7
                                       Hudobný odbor  10
( Z toho 14 žiakov do 25 rokov so započítaním ČV )
V ZUŠ neevidujeme žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

k 15.9.2015: 
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ZUŠ individuálne skupinové

Handlová 125 130

Ráztočno 11 14

Chrenovec 55 51

Lipník  12

Malá Čausa  14

MŠ Cintorínska  14

MŠ SNP  12

MŠ Dimitr.  8

Celkom 191 255 446

Stav žiakov na konci školského roku 2015/ 2016 a informácie o prospechu.

K 30.6. 2016 navštevovalo ZUŠ vo všetkých odboroch a formách štúdia spolu 473 žiakov. Počet žiakov 
podľa stupňa vzdelávania

Prípravné štúdium 181
I. Stupeň – 1. časť 211

I. Stupeň – 2. časť   47

II. stupeň   18

Štúdium pre dospelých   16
Spolu: 473 žiakov
Prospelo s vyznamenaním 263
Prospelo   23
Neklasifikovaných     6
Počet žiakov s osvedčením 181
Z toho:
LDO – spolu: 32 žiakov TO – spolu:    71 žiakov
VO – spolu:    72 žiakov HO – spolu: 298 žiakov

LDO TO VO HO
PŠ - 60 8 113

I. stup./ 
1.časť

22 11 51 127

I. stup./ 
2.časť

8 - 6 33

II. stupe
ň

2 - - 16

ŠPD - - 7 9
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Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie.

Základná umelecká škola v Handlovej má 4 učebné odbory: 

1. Hudobný odbor ( klavír, organ, keyboard, spev, zborový spev, gitara, akordeón, flauta, husle, 
bicie, violončelo, ako voliteľný predmet aj základy kompozície. )

2. Výtvarný odbor

3. Literárno – dramatický odbor

4. Tanečný odbor.

 V hudobnom odbore môžu študovať hru na rôzne hudobné nástroje ako i sólový  a zborový spev 
pod.

 Napríklad vo výtvarnom odbore je to práca s netradičnými materiálmi a technikami  ( práca s 
keramickou hlinou na hrnčiarskom kruhu).

 V tanečnom odbore sa stretnú so všetkými druhmi tanca ( klasický, ľudový, moderný, 
spoločenský).

 V literárno-dramatickom odbore majú možnosť naučiť sa samostatnej kreatívnej práci so slovom, 
s verbálnym a neverbálnym prejavom.

Základné umelecké vzdelanie sa člení na:

a) primárne umelecké vzdelanie (ISCED 1 B), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného 
ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ; dokladom o 
získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na záverečnom vysvedčení žiaka sa uvedie 
doložka „Žiak získal primárne umelecké vzdelanie“.

b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (ISCED 2 B), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním 
posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ; 
dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na záverečnom vysvedčení žiaka sa 
uvedie doložka „Žiak získal nižšie sekundárne umelecké vzdelanie“. Vzhľadom na to, aby boli uvedené 
stupne umeleckého vzdelania kompatibilné a porovnateľné s medzinárodnou klasifikáciou stupňov 
vzdelania podľa ISCED (International Standard Classification of Education) bol prvý stupeň základného 
štúdia v základnej umeleckej škole rozčlenený na prvú časť a na druhú časť. 

Základná umelecká škola v Handlovej zabezpečuje vyučovací proces podľa Zoznamu uplatňovaných 
učebných plánov - učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy pre 
hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor ( schválených Ministerstvom školstva 
Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2009 pod číslom CD-2009- 27474/21375-1:911 s platnosťou         
od 1. septembra 2009 - učebné plány základnej umeleckej školy pre hudobný, tanečný, výtvarný               
a literárnodramatický odbor ( schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 22. 12. 2003 
pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004
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Vyučovanie prebiehalo nasledovne:

- V predprípravnom umeleckom vzdelávaní

- V prípravnom umeleckom vzdelávaní

- V primárnom vzdelávaní

- V nižšom sekundárnom vzdelávaní 

- A prostredníctvom  štúdia pre dospelých

Základná umelecká škola v Handlovej má 8 elokovaných pracovísk.

1. MŠ Cintorínska 474/6  – 710246854

2. MŠ Dimitrovova 374/ 24  – 710252480

3. MŠ Morovnianska cesta 1793/ 6  – 710246838

4. MŠ UL. SNP 27  – 710246838

5. ZŠ Chrenovec – Brusno  -  395 710246846

6. Lipník 7  – 710246927

7. Malá Čausa 175  – 710246820

8. ZŠ Ráztočno, Komenského 428/43  - 710246803

Vyučovanie prebiehalo, čo sa týka počtu tried, nasledovne:

ZUŠ Handlová: 16 tried 
Elokované pracovisko Malá Čausa:    1 trieda
Elokované pracovisko Chrenovec – Brusno:  7 tried
Elokované pracovisko Ráztočno:   2 triedy
MŠ Handlová:   4 triedy

Spolu sa v školskom r. 2015/ 2016 vyučovalo v 30 triedach. Z toho 20 tried bolo využitých pre 
individuálnu formu vyučovania.
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Údaje o     počte zamestnancov,      plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy.

Pedagogickí zamestnanci:
Meno Vyučovaný predmet

1 Anjelová Zuzana, Dis, art Zobcová a priečna flauta, saxofón, klarinet
2 Balušinská Anežka, Dis. art Spev, zborový spev
3 Bundová Katarína, Dis art Klavír, Hudobná náuka
4 Engererová Katarína, DiS. art. Husle, komorná hra
5 Filipová Elena, Dis, art Klavír
6 Mgr. Gogogá Iveta Akordeón
7 Gurtlerová Anna, DiS. art. Výtvarný odbor
8 Mgr. Hypiusová Zdenka Klavír, gitara
9 Mgr. art Králik Ján Gitara, kompozícia
10 Klenko Tomáš, Dis.art Výtvarný odbor
11 Kristína Mišovic, Dis.art Spev, Hudobná náuka
12 Mgr. Pavelka Ľubomír, PhD. Bicie, Hudobná náuka
13 Preinerová Ivana Tanečný odbor
14 Mgr. Sedláková Mária, PhD. Gitara
15SmačSmačková Denisa, DiS.art. Klavír, hudobné korepetície
16 Vargová Alexandra, Dis.art Klavír, hudobné korepetície
17 Kočnerová Jana, Dis.art Violončelo, gitara
18 Mgr. Jakušovská Zuzana Zástupca riad., zobcová a priečna flauta, saxofón, spev
19 Valéria Ferčáková Riaditeľka, gitara

Pedagogickí zamestnanci na dohodu o vykonaní práce:
1 Filipová Elena Správa webovej stránky
2 Šubová Ľubica Prípravný zborový spev Lienka
3 Dupkalová Katarína Literárno – dramatický odbor
4 Mgr. Varga Jozef Klavír, hudobné korepetície
5 Ing. Písch Ján Komorná hra, hudobná náuka
6 Mgr. Nevolná Andrea Literárno – dramatický odbor ( Ráztočno )

Všetci  pedagogickí  zamestnanci  v hlavnom  pracovnom  pomere  v plnom,  alebo  čiastočnom  úväzku

spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Učitelia, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady, alebo ich úväzok je

len jednodňový, vyučujú na dohodu o vykonaní práce.

Údaje o     ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy.

Neoddeliteľnou súčasťou skvalitňovania pedagogickej činnosti je celoživotné a profesijné 

vzdelávanie učiteľov. V školskom roku 2015/2016, na základe plánu kontinuálneho vzdelávania, sme 

prijali dohodu, že kreditné vzdelávanie sa bude týkať výhradne aprobácie učiteľa v danom odbore a jeho 

profesijných kompetencii a činností súvisiacich s vyučovacím procesom v základnom umeleckom 

školstve. Už v uplynulom školskom roku sa nám podarilo motivovať učiteľov k výberu vzdelávacích 

programov, ktoré sa týkajú nášho špecifického zamerania vo výchovnom a vzdelávacom procese. Školský

rok 2015/2016 bol hlavne v znamení pokračovania vzdelávania učiteľov už v prebiehajúcich vzdelávacích

procesoch.
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Plán kontinuálneho vzdelávania na šk. rok  2015/ 2016

P.č. Titul Meno Priezvisko
Druh
vzdelávania

Vzdelávacia
inštitúcia

Názov vdelávacieho programu
Počet
kreditov

Začiatok Ukončenie

1  Valéria Ferčáková funkčné MPC BB Riadenie školy a škol. zar. 0 2015 2016, 2017

2 Mgr. Zuzana Jakušovská funkčné MPC BB Riadenie školy a škol. zar. 0 2015 2016, 2017

3

 Valéria Ferčáková aktualizačné

Kariérový
koučing
s.r.o.,
Košice

Prípravaa  spracovania
obrazového  materiálu
programovým  vybavením
systému Windows na podporu
tvorivosti  a  vizualizácie  vo
vyučovaní

6 2016 2016

4

DiS.art. Anežka Balušinská aktualizačné

Kariérový
koučing
s.r.o.,
Košice

Príprava  a  spracovanie
obrazového  materiálu
programovým  vybavením
systému Windows na podporu
tvorivosti  a  vizualizácie  vo
vyučovaní

6 2016 2016

5 DiS.art. Katarína Bundová  
DP  MPC
Trenčín 1. atestácia  2015 2016

6 Mgr. Iveta Gogová  
DP  MPC
Trenčín

Prípravné  atestačné  štúdium
pred 2. atestáciou  2015 2016

7 Mgr. Zuzana Jakušovská  
DP  MPC
Trenčín

Prípravné  atestačné  štúdium
pred 1. atestáciou  2015 2016

8  Valéria Ferčáková  
DP  MPC
Trenčín

Prípravné  atestačné  štúdium
pred 1. atestáciou  2016 2017

9 DiS.art. Anežka Balušinská  
DP      MPC
Trenčín

Prípravné  atestačné  štúdium
pred 1. atestáciou  2016 2017

Údaje o     aktivitách a     prezentácii školy na verejnosti

Výtvarný odbor ZUŠ Handlová

Vyučujúci: Tomáš Klenko,  Dis.art,  Anna Gurtlerová, DiS. art.

Štúdium vo výtvarnom odbore ZUŠ žiakom ponúka: zdokonaľovanie sa v maliarskych technikách

maľba, akvarel, tempera, akryl, olej, kresba, pastel, ceruza, uhoľ, tuš ... ďalej v grafických technikách –

suchá ihla,  linorez,  monotypia.  Pracovný materiál  a  technika  – papierová  mozaika,  asambláž,  tvorba

bábok a maňušiek, vitráž z fólie, textilná koláž, drôtovanie, tkanie. Sochárske techniky – voľný objekt,

reliéf, dekoratívne predmety, 3D objekty. V škole sa využívajú aj práce na hrnčiarskom kruhu. Škola má

k dispozícii vypaľovaciu pec.

V školskom roku 2015/2016 sa okrem hlavného pracoviska v Handlovej vyučovalo aj na elokovanom

pracovisku v Chrenovci. Potešujúcim faktom, že tam počet žiakov neustále narastá a odbor má dobrú

perspektívu pre svoj rozvoj.

V tomto  roku bol  Výtvarný  odbor  oveľa  aktívnejší  ako  v  predchádzajúcom období  a  aj  verejné

prezentácie výtvarného odboru sa stretli s pozitívnymi reakciami verejnosti. V ďalšom období sa treba

zamerať  hlavne  ešte na vyššiu kvalitu vyučovacieho procesu  a verejnú prezentáciu žiakov.
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V školskom r. 2015/ 2016 sa aktivity výtvarného odboru prejavili nasledovne:

Počet interných prezentácii:  5

Počet verejných prezentácii:  4

Počet tvorivých dielní:  2

Počet súťaží, na ktorých sa prezentovali žiaci VO:  5

Tanečný odbor ZUŠ Handlová

Vyučujúca: Ivana Preinerová

 Žiaci majú možnosť oboznámiť sa s rôznymi tanečnými technikami a štýlmi. Vo svojej činnosti

sa odbor zameriava najmä na prácu s najmenšími uchádzačmi o tanečné umenie. Svoju činnosť vykonáva

okrem hlavného pracoviska aj v elokovaných pracoviskách Ráztočno, Chrenovec a Malá Čausa. Základňu

tvoria najmä žiaci z ďalších obcí spádovej doliny v predškolskom veku. 

Tanečný odbor sa podieľal svojimi vystúpeniami na pestrom kultúrnom živote v spádovej oblasti

mesta Handlová. Prezentoval sa na výchovných koncertoch v elokovaných pracoviskách ZUŠ Ráztočno,

Chrenovec, Malá Čausa. 

Pri  naštudovaní  medziodborového  multižánrového  predstavenia  The  Hope  performance

zorganizovala vyučujúca v spolupráci s ďalšími odbormi tvorivú tanečnú dielňu, kde vznikli choreografie

pre toto predstavenie.

Tanečný odbor získal i ocenenie: Diplom za detské stvárnenie choreografie na tanečnej prehliadke

Zvolenské pódium.

Literárno – dramatický odbor ZUŠ Handlová

 Vyučujúci: Katarína Dupkalová, Mgr. Andrea Nevoľná

Tento  odbor  je  syntetizujúcim  odborom,  ktorý  obsahuje  dramatické,  pohybové,  rečové,

prednesové, slovesné a improvizačné tvorivé činnosti. V školskom roku 2015/2016 vznikol súbor LDO aj

v elokovanom pracovisko Ráztočno pod vedením Mgr. Andrei Nevoľnej, kde začal pracovať celkovo s

počtom  jedenáctich  žiakov.  Pevne  veríme,  že  v  Ráztočne  nájde  potenciál  pre  svoj  ďalší  rozvoj.

Už v prvom roku sa žiaci z Ráztočna aktívne zapojili do kultúrneho života v obci a v spádovej doline

svojimi pekne pripravenými vystúpeniami v rámci  Vianočných programov ZUŠ.
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LDO v Handlovej pod vedením Kataríny Dupkalovej má svoje pevné miesto v kultúrnom živote

mesta Handlová.  Činnosť LDO je jednou znajviditeľnejších činností  ZUŠ a má veľmi dobré renomé

vďaka nesmiernej energii pani učiteľky a jej žiakov, ktoú vkladajú do svojej hereckej práce. V tomto roku

sa žiaci LDO spolu so svojou vyučujúcou aktívne podieľali  na vzniku multimediálneho programu pri

príležitosti  640.  výročia  prvej  písomnej  zmienky o Handlovej.  Tento  program mal  vysokú  umeleckú

hodnotu aj vďaka naším žiakom.

V tomto školskom roku žiaci LDO previdelne moderovali interné koncerty ZUŠ.  LDO zahájilo aj

videospravodajstvo,  ktoré má nevážno vážny charakter  a mapuje život školy.  Tento formát  sa na FB

stretáva  s  mimoriadnou  sledovanosťou,  keď  bežný  počet  videní  presiahol  v  sledovanom  období

návštevnosť cez 4 000 videní.

V závere škol. roka odbor hýril aktivitou, keď z ich tvorivej dielne mala verejnosť vidieť až tri

samostatné  divadelné  predstavenia.  Záverečné  pod  názvom  Vrahom  je  poštár,  bolo  dokonca  ich

autorským počinom.

V závere možno konštatovať,  že Literárno – dramatický odbor ZUŠ spĺňa všetky predpoklady

a predstavy o dobre fungujúcom skupinovom odbore.

Hudobný odbor ZUŠ Handlová

V hudobnom odbore poskytovala ZUŠ v Handlovej možnosť štúdia na nasledujúcich nástrojoch: 

 Klavír – Katarína Bundová, Elena Filipová, Denisa Smačková, Mgr. Iveta Gogová, Alexandra 
Vargová, Jozef Varga.

 Flauta: zobcová - sopránová, altová, tenorová, basová, priečna – Zuzana Anjelová, Mgr.Zuzana 
Jakušovská.

 Husle – Katarína Engererová

 Violončelo – Jana Kočnerová

 Gitara – Jana Babuliaková, Katarína Engererová, Valéria Ferčáková, Mgr.art. Ján Králik, Jana 
Kočnerová, Mária Sedláková PhD., 

 Elektrická gitara – René Lacko

 Bicie – Mgr. Ľubomír Pavelka PhDr.,

 Spev – Anežka Balušinská, Mgr. Zuzana Jakušovská

 Akordeón – Mgr. Iveta Gogová

 Kompozícia – Mgr. art. Ján Králik
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 Hudobná náuka –  Katarína Bundová, Mgr. Ľubomír Pavelka PhDr., 

 Hudobný odbor - korepetície: Alexandra Vargová, Jozef Varga, Elena Filipová, Katarína 
Bundová.

V škole sa darí stabilizovať a aktivizovať súborovú hru, ktorá je veľmi dôležitou, organickou 

súčasťou života každej ZUŠky. Dôležitosť súborovej hry spočíva najmä  v aktivácii aj žiakov, ktorí         

v sólovej hre na nástroji nevynikajú, ale prostredníctvom tejto formy sú schopní si zamuzicírovať              

a motivovať sa i k lepším vzdelávacím výsledkom. V neposlednom rade je to najlepší spôsob ako 

stabilizovať záujem žiakov o hudobný odbor     a teda i počet žiakov. 

V škole pôsobili v školskom roku 2015/ 2016 viaceré hudobné zoskupenia a súbory

 Detský predprípravný zbor

 Detský spevácky zbor Barborky

 Miešaný komorný spevácky zbor Artano

 Akordeónový súbor

 Sláčikový súbor

 Detský súbor ľudovej hudby 

 Súbor zobcových fláut

 Súbor bicích nástrojov

Koncertná činnosť ZUŠ

V oblasti  koncertnej  činnosti  ponechávame  riadenie  interných  koncertov  a drobnej  koncertnej

činnosti  v rukách Umeleckej rady.  Veľkú koncertnú činnosť a top koncerty ZUŠ sú už ovplyvňované

dramaturgiou vedenia školy s ohľadom na  umeleckú gradáciu a organizáciu veľkých koncertov.

Za  mimoriadne   považujeme  úspechy  pri  stimulácii  a aktivácii  učiteľov  pre  zapájanie  sa  do

veľkých jedinečných projektov. V minulom školskom roku takou jednoznačne bola produkcia programu

The Hope performance, kde sa zapojili aktívne hudobníci v symfonickom orchestri, spevácke oddelenie,

Literárno -  dramatický odbor i Tanečný odbor ZUŠ. Projekt je jedinečný aj tým, že ho ako veľkolepú

myšlienku  priniesli  mladí,  žiaci  umeleckých  škôl  z Konzervatórií  a VŠMU  v Bratislave.  Tí dokázali
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k spolupráci priviesť aj profesionálne umelecké osobnosti. V hudobnej časti sa na vzniku diela podieľali

Mirka  Pártlová,  Brigita  Szelidová  a Barbora  Dvorká.  Projekt  s protirasovou  tématikou  s využitím

a umeleckým stvárnením Michaela Jacksona, si získal nakoniec srdcia účinkujúcich i divákov. 

Obnovený muzikál Alica v krajine zázrakov sa  opäť stretol s pozitívnymi reakciami a prispel

k čoraz lepšiemu umeleckému obrazu ZUŠ.

Za mimoriadne výrazný považujem i koncert, kde sa tentokrát predstavili naši pedagógovia ako

výrazné umelecké osobnosti. Koncert v rámci podujatia Noc kostolov v spolupráci s Farou v Handlovej

sa  konal  v kostole  sv.  Kataríny  a zožal  mimoriadny ohlas.  Nielen  Artano,  ale  aj  komorný  sláčikový

orchester Cinema Musica s prepracovanou dramaturgiou svojho koncertného bloku a Mgr. Jozefa Vargu,

ktorý sa predstavil svojimi vlastnými organovými kompozíciami.

Svojou dramaturgiou a kvalitou každoročne verejnosť zaujme multimediálny program komorného

sláčikového orchestra ZUŠ Musica cinema. Nie tak bolo tomu v tomto roku, kedy sa koncerty opäť stretli

s priaznivými reakciami divákov. Vystúpenia tohto súboru sa stali nedeliteľnou súčasťou slávnostných

chvíľ v meste. Takým bolo aj vystúpenie v galaprograme pri príležitosti  640. výročia mesta.  Veľkou

mierou  k tomuto  kvalitnému  kultúrnemu  zážitku  a dôstojných  osláv  mesta  prispelo  Literárno  –

dramatické oddelenie ZUŠ, ktoré v spolupráci  s DK mesta  Handlová naštudovalo scénické stvárnenie

slávnostného predstavenia v rámci celomestských osláv 640. výročia mesta. Na tomto kultúrnom projekte

sa podieľal pochopiteľne i hudobný odbor, ktorý spolupracoval pri tvorbe hudobnej časti predstavenia

venovanému mestu a jeho občanom.

 Pri osobných drobných stretnutiach a diskusiách sa darí pedagógov stimulovať aj k prezentácii

vlastných umeleckých aktivít. To sa podarilo aj v prípade Tomáša Klenka, Dis. art. z výtvarného odboru,

ktorý sa pomaly, ale isto stáva nedeliteľnou súčasťou kultúrneho života v Handlovej.

Vnímame a všímame si rast talentovaných detí a ich progres. Často taká drobnosť, ako upozorniť 

na takýto talent zohráva veľkú rolu. V záplave strohého vyučovacieho procesu je nesmierne dôležitý 

takýto pohľad zvonku a upozornenie, že je tu niekto, koho si je dobré všimnúť. Čoraz viac presviedčame 

učiteľov, že je potrebné chodiť na súťaže a prehliadky aj za cenu, že nič neprinesieme ako ocenenie, lebo 

samotná konfrontácia je prínosom a posúva učiteľov a žiakov vpred. Minimálne je dôležité poznať kvalitu

v širokom okolí a na Slovensku. Vedieť zachytiť trend i úroveň umeleckého vzdelávania. To sa darí 

a treba konštatovať, že školský rok 2015/ 2016 nebol len v znamení nebývalej účasti našich žiakov na 

súťažiach, ale aj úspechov a ocenení na tých najvyšších priečkach. Aj v tejto inak úspešnej oblasti 

jestvujú rezervy a to v menšom, alebo absentujúcom zapájaní sa do súťaží a prehliadok v skupinovej 

forme vyučovania.
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Koncertná činnosť ZUŠ v Handlovej bola v uplynulom školskom roku nesmierne početná 

a kvalitná. Celkovo bolo realizovaných v školskom r. 2015/ 2016 neuveriteľných 70 koncertov pre 

verejnosť a vystúpení pre organizácie a inštitúcie v meste a v regióne.

Zoznam aktivít a podujatí ZUŠ v školskom r. 2015/ 2016

- 27. októbra 2015 o 17:00 hod – Interný koncert – Koncertná sála ZUŠ
- Dňa 24. novembra 2015 o 17.00 hod koncert spojený s krstom známky od akademického maliara 

Ruda Cigánika.
- 1. decembra   - Školský interný koncert o 17.00 hod 
- 8. december  - Mikulášsky klavírny koncert o 17.00 hod .- koncert žiakov klavírneho oddelenia 

ZUŠ v Handlovej 
- 15. december -  koncert v Chrenovci v kostole o 16.30 h
- 17. december - ZŠ Ráztočno, predstavia sa žiaci  ZUŠ v Handlovej navštevujúce  elokované triedy

o 16.00 h
- 18. december - triedny spevácky koncert
- 22. december - Vianočný koncert žiakov ZUŠ v Dome kultúry Handlová o 17.00 hod
- 22. december - Vianočný koncert v DK Handlová o 9.30 h pre žiakov Gymnázia I. Bellu v 

Handlovej

- 26. januára o 17:00 hod  Prvý školský koncert v roku 2016

- 28. januára o 17.00 hod Triedny koncert 

- 9.2. 2016  Koncert DSZ Lienka

- 16.2.2016 " Valentínsky koncert " - preložený na 23.2. 2016

- Dňa 19. marca 2016 o 17.00 hod  - The HOPE Performance v DK Mesta Handlová

- Triedny koncert žiakov Mgr. art. M. Sedlákovej  12. apríla 2016 o  17.00 hod v koncertnej sále 
ZUŠ v Handlovej.

- Triedny koncert žiakov Mgr. I Gogovej   19. apríla 2016 o  17.00 hod v koncertnej sále ZUŠ v 
Handlovej.

-  26.4. 2016 o 17.00 hod Školský koncert žiakov ZUŠ

- 7.5. 2016 Míľa pre mamu - vystúpenie Súboru ľudovej hudby ZUŠ o 15.00 hod námestie 

- 8.5. 2016 Deň matiek v obci: Chrenovec, Lipník, Čausa  Ráztočno

- 9.5. 2016 Alica v krajine zázrakov - Výchovný koncert v DK Handlová pre základné školy

- 17.5. 2016 Spevácky koncert žiačky konzervatória v Žiline Jany Radovičovej o 16.30 hod

- 20.5. 2016 Triedny koncert žiakov z triedy Mgr. Zdenky Hypiusovej 

- 24.5. Školský koncert o 17.00 hod

- 27.5. Koncertu študenta hry na klavíri prof. Z.P. Niederdorfer 

- 31.5.2016 Koncert žiakov z triedy Z. Anjelovej a A. Vargovej o 16.30 hod, koncertná sála ZUŠ
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- 3.6. - Predstavenie Panna Agáta o 17.00 – LDO

- 7.6. - Vernisáž VO – absolventi o 15.30 hod. Art Galeria

- 7.6. - Absolventský koncert o 17.00 hod.

- 9. – 10. 6.  Celoslovensky festival v komornej hre na gitare Handlovské gitary

- 14.6. - LDO rozprávka: Kto je smelý neutečie

- 15.6. - Výchovné Malá Čausa a Lipník

- 16.6. Triedny koncert Mgr. Ľ. Pavelka o 16.30 h

- 17.6. - Klavírny koncert o 16.30 hod.

- 18.6. - Slnovrat Bojnice – Tanečný odbor od 14.00 hod.

- 21.6. - Triedny koncert žiakov z tr. P. uč. Smačkovej

- 20.6. – 24.6. - Prijímacie skúšky

- 22.6. - Lienka + speváci o 16.30 hod.

- 23.6. - Triedny klavírny  koncert E. Filipová o 17.00 hod.

- 24.6. - LDO predstavenie: Vrahom je vždy záhradník

- 28.6. - Triedny koncert – Mgr. art. J. Králik

Počet výchovných koncertov v meste Handlová:                              4

Počet výchovných koncertov v obciach spádovej doliny Handlová: 6

Doplňujúcu koncertnú činnosť tvorili vystúpenia pre organizácie a inštitúcie v meste Handlová 
a v regióne. Jednalo sa o drobné vystúpenia v rozsahu 5 – 25 min. Tento zoznam je zároveň obrazom 
príkladnej spolupráce ZUŠ Handlová v škol. r. 2015/ 2016.

- MÚ Handlová

- Fara Handlová

- Dom kultúry mesta Handlová

- Mestská knižnica Handlová

- MŠ na území mesta Handlová

- MŠ Ráztočno

- ZŠ Školská

- ZŠ Mierové námestie

- ZŠ MC

- Špeciálna základná škola
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- Gymnázium Handlová

- Karpaty Art Gallery

- Senior centrum Handlová

- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

- Fara Chrenovec

- CVČ Prievidza

- ZUŠ Nováky

- ZUŠ Prievidza

- ZUŠ Bojnice

- ZUŠ Žiar nad Hronom

- ZUŠ Kremnica

- ZŠ Malá Čausa, Chrenovec, Lipník, MŠ Ráztočno

Umiestnenie Žiakov ZUŠ Handlová
na celoslovenských a medzinárodných súťažiach v šk. r. 2015/ 2016

Žiaci ZUŠ Handlová pod vedením svojich pedagógov priviezli z celoslovenských, 

medzinárodných súťaží a súťažných prehliadok 23 ocenení. Úspešné v tomto roku boli aj skupinové 

formy vyučovania, ktoré získali ocenenia v tanečnej súťaži a vo Výtvarných súťažiach. 

 
Prehľad súťaží a     ocenení:

 Divertimento Musicale 2015 – 27. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej komornej hudby:

               Súbor Cinema musica Handlová – Strieborné pásmo v kategórii malé komorné telesá

 Medzinárodná gitarová súťaž Luigiho Legnaniho v Štúrove:

                     Zlaté pásmo – Róbert Hajro

 Medzinárodná gitarová súťaž Luigiho Legnaniho v Štúrove:

                     Lea Mazánová – 1. miesto v 1. kategórii

 11. ročník: Súťažná Prehiadka mladých gitaristov v Bratislave

                      Zlaté pásmo -  Lea Mazánová
        Cena pre najmladšieho účastníka prehliadky
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 7. ročník Gitarovej súťaže v Prievidzi:

                      Lea Mazánová – 1. miesto v zlatom pásme v I. A kategórii
        Cena pre najmladšieho účastníka súťaže

 Gitarová Nitra 2016

                      Lea Mazánová – 1. miesto v I. kategórii 

 Ružomberská klasická gitara 2016:

                      Lea Mazánová -  2. miesto v I. kategórii

 Medzinárodná súťaž Rudolfa Országa v hre na husle v Kremnici

                     Šarlota Schlencová – zlaté pásmo

 Festival detskej populárnej piesne v Prievidzi STUDNIČKA

                     Adela Gazdíková – 1. miesto v 1. kategórii

 Festival detskej populárnej piesne v Prievidzi STUDNIČKA

                      Laura Minichová – 1. miesto v 2. kategórii

 Festival detskej populárnej piesne v Prievidzi STUDNIČKA

                     Jozef Varga – 3. miesto v I. kategórii

 Celoslovenská súťaž spevákov Bojnická perla v Bojniciach

                     Laura Minichová – Strieborné pásmo

 Celoslovenská súťaž spevákov Bojnická perla v Bojniciach

                     Domonik Petriska – Bronzové pásmo

 Celoslovenská spevácka súťaž Slávik Slovenska 

                     Adela Gazdíková – 3. miesto v 1. kategórii

 Najmilší koncert roka – celoslovenská prehliadka

                     Zuzana Šeligová – Strieborné pásmo v speve a v prednese poézie

 Novácky talent – celoslovenská súťažná prehliadka sólistov a skupín

                      Skupina Tears out of Sorrow – Cena za inštrumentálny výkon

 Piáno v modernom rytme – Bojnice

       Nina Koštialová – 3. miesto v zlatom pásme

 Zvolenské tanečné pódium – Cena a diplom za stvárnenie detskej choreografie.
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 Národné stredisko pre ľudské práva – návrhy plagátov – cena a diplom

 Medzinárodná výstava Lidice ČR – cena poroty a diplom.

 55. výročie letu Gagarina do vesmíru tematická súťaž – ocenení 3 žiaci

 Svet očami farieb

Ocenenia  za
1.  miesto-
spolu:

Ocenenia  za
2.  miesto
-spolu:

Ocenenia  za
3.  miesto  –
spolu:

Zlaté
pásmo
Spolu:

Strieborné
pásmo- spolu

Bronzov
é pásmo

Medzinárodné
súťaže

6 2 4 4 3 1 3  žiaci  1.
miesto
a 2xZlaté
pásmo

Údaje o     projektoch, do ktorých bola škola zapojená

V školskom roku 2015/ 2016 sa škola uchádzala o projekt rekonštrukcie budovy ZUŠ v spolupráci
s projektovými manažérmi mesta Handlová, avšak neúspešne. 

Stručné informácie o projekte:

Názov:            Havarijný stav budovy ZUŠ Handlová
Rozpočet:       68.781,00 eur s PDH (kapitálové výdavky)
Žiadaná suma: 65.341,95 eur s DPH
Schéma:         MŠVVaŠ SR - havárie

Údaje o     výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej
Štátnou školskou inšpekciou v     škole.

Inšpekčná činnosť v školskom r. 2015/ 2016 v škole nebola vykonaná.

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy.

Základná umelecká škola je účelovo postavená budova v blízkosti centra mesta, ktorá slúži 
zabezpečeniu priestorového a materiálového vybavenia pre poskytovanie základného umeleckého 
vzdelania na území mesta Handlová. Pre tieto účely je budova a jej interiérové vybavenie postačujúce. 
Vyše 20 ročná prevádzka budovy však prináša už aj technické problémy, ktoré sprevádzajú život školy.

 Trápia nás vysoké prevádzkové náklady tepla. Za hávarijný považujeme stav balkónovej časti na 

druhom podlaží budovy. Aj ďalšie časti fasády potrebujú opravy. Zatiaľ by sa dali riešiť ako čiastkové 

drobné opravy. Za kľúčový z pohľadu aj prevádzkových nákladov považujeme stav okien. Cez zastaralé 
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zle tesniace okná má budova veľké tepelné straty. Vedenie školy v spolupráci s mestom a projektovými 

manažérmi sa v uplynulom období snažili stav riešiť prostredníctvom projektových výziev, avšak zatiaľ 

výzvy nezodpovedali možnosti čerpania grantových prostriedkov určených pre ZUŠ, ako zariadenie.    

Pre ďalšie možnosti čerpania grantu pre účely opráv, by bolo dobré vypracovať technický  a tepelný 

posudok.

Škola taktiež v súčasnosti nespĺňa povinné materiálno – technické vybavenie a to najmä v časti 

IKT, audio a video pomôcok školy. Škola sa postupnými, čiastkovými nákupmi snaží už dva roky tieto 

triedy postupne vybaviť náležitými pomôckami.

V školskom r. 2014/ 2015 a 2015/ 2016 postupne vybavila novou audio technikou triedy 

speváckeho oddelenia a husľovú triedu. Pre triedy skupinového vyučovania škola zhromaždila potrebné 

audiopomôcky v prípravnej miestnosti učiteľov. Tieto pomôcky využívajú učitelia flexibilne podľa 

rozvrhov. V školskom r. 2016/ 2017 škola plánuje dovybaviť ďalšie minimálne tri triedy potrebnou 

audiotechnikou.
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Údaje o     finančnom a     hmotnom zabezpečení
výchovno – vzdelávacej činnosti školy.

1. Informácia o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatív určený pre individuálnu formu vyučovania:796,18 €/ žiak – počet žiakov spolu: 191
 Finančné prostriedky v rozpočte pre individuálne vyučovanie spolu: 152 070 €

Normatív určený pre skupinovú formu vyučovania:    437,22 €/ žiak – počet žiakov spolu: 255
 Finančné prostriedky v rozpočte pre skupinové vyučovanie spolu: 111 491,10 €

Finančné prostriedky v rozpočte z normatívneho financovania spolu: 263 561,48 €

2. O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov. 

V individuálnej forme vyučovania bolo vybrané v období september – december 2015 školné vo výške 
11 252,70 €
V skupinovej forme vyučovania bolo v tom istom období školné vybrané vo výške 7 801 €
Spolu vybrané školné v období september – december 2015 dosiahlo výšku 19 054 €
Škola v školskom r. 2015/ 2016 nebola poberateľom vzdelávacích poukazov.

Čerpanie rozpočtu za rok 2015

Základná umelecká škola

Rozpočet po 6.
zmene R 2015 -

UMsZ č. -
10.12.2015

Čerpanie rozpočtu 2015 Rozdiel

    

PRÍJMY CELKOM 255 043 € 255676,37 -633,37

z toho    

príjmy MESTO - Handlovská kapustnica 935 € 935,08 -0,08

príjmy iné prevádzkové 17 000 € 17633,29 -633,29

rozpočet MESTO 237 108 € 237108,00 0,00

VÝDAVKY CELKOM 255 043 € 255668,82 -625,82

Výdavky z rozpočtu mesta 238 043 € 238035,53 7,47

z toho    

610 mzdy 155 730 € 154734,65 995,35

620 odvody do PF 56 006 € 57001,29 -995,29

630 tovary a služby 25 272 € 25360,54 -88,54

640 bežné trasfery 100 € 3,97 96,03

630 tovary a služby - Handlovská kapustnica 935 € 935,08 -0,08

Výdavky iné 17 000 € 17633,29 -633,29

610 mzdy iné 0 € 0,00 0,00

620 odvody do PF iné 0 €  0,00

630 tovary a sl. z rozp. iné 17 000 € 17633,29 -633,29

    

ROZDIEL 0 € 7,55 -7,55
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Mzdové prostriedky 211 736 € 211735,94 0,06

z toho :    

610 € 155 730 € 154734,65 995,35

tarifné platy 97 770 € 93918,53 3851,47

tarifné platy  zvýšenie 10 000 € 13983,19 -3983,19

náhrady miezd 23 000 € 24840,22 -1840,22

príplatky: 21 915 € 19194,21 2720,79

-osobný príplatok 6 600 € 6997,14 -397,14

- riadiaci príplatok 2 965 € 2692,31 272,69

- kreditový 3 700 € 2788,61 911,39

- triedníctvo 7 150 € 6286,68 863,32

- nadčasy 1 500 € 429,47 1070,53

Odmeny : 3 045 € 2798,50 246,50

odmeny - životné jubileum 1 045 € 1042,00 3,00

odmeny 2 000 € 1756,50 243,50

620 € 56 006 € 57001,29 -995,29

odvody do PF 56 006 € 57001,29 -995,29

odvody do PF z dohôd 0 €  0,00

    

Tovary a služby 43 307 € 43932,88 -625,88

z toho :    

630 € 43 207 € 43928,91 -721,91

631 € 150 € 135,00 15,00

cestovné 100 € 110,20 -10,20

cestovné príjmy 50 € 24,80 25,20

632 € 18 102 € 18964,55 -862,55

elektrická energia 920 € 862,90 57,10

elektrická energia príjmy 2 280 € 2280,53 -0,53

teplo 9 742 € 9738,66 3,34

teplo príjmy 1 978 € 3807,27 -1829,27

vodné a stočné 500 € 283,30 216,70

vodné stočné príjmy 1 000 € 439,84 560,16

telefón 250 € 227,82 22,18

telefon príjmy 1 000 € 1040,97 -40,97

poštovné 50 € 50,35 -0,35

poštovné príjmy 382 € 232,91 149,09

633 € 1 660 € 1632,25 27,75

vybavenie interiérové 0 €  0,00

vybavenie interiérové príjmy 0 €  0,00

výpočtová technika 0 €  0,00

výpočtová technika príjmy 0 €  0,00

softver a licencia 0 €  0,00

software a licencia príjmy 0 €  0,00

prevádzkové stroje a prístr. 0 €  0,00

prevádzkové stroje a prístr. Príjmy 0 €  0,00

všeobecný materiál 50 € 20,13 29,87

všeobecný materiál príjmy 100 € 29,83 70,17

kancelárske potr. 110 € 41,00 69,00

kancelárske potreby príjmy 300 € 445,32 -145,32

čistiace potr. 70 € 46,24 23,76

čistiace potreby príjmy 100 € 77,44 22,56

tlačivá 80 € 75,01 4,99

tlačivá príjmy 350 € 446,20 -96,20

knihy, predplatné časopisy 150 € 135,16 14,84

knihy, predplatné časopisy príjmy 350 € 315,92 34,08

učebné pomôcky  0 €  0,00

učebné pomôcky príjmy 0 €  0,00

vybavenie lekárničky 0 €  0,00

vybavenie lekárničky príjmy 0 €  0,00

materiál Handlovské gitary 0 €  0,00

634 € 750 € 808,57 -58,57

prepravné - dovoz obedov 0 € 23,80 -23,80

Prepravné-dovoz obedov príjmy 750 € 784,77 -34,77
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635 € 1 735 € 1549,09 185,91

údržba výpočtovej techniky 270 € 261,60 8,40

údržba výpočtovej techniky príjmy 330 € 774,73 -444,73

údržba strojov – ladenie klavírov 0 €  0,00

údržba strojov – ladenie klavírov príjmy 0 €  0,00

údržba budov 935 € 4,80 930,20

údržba budov príjmy 200 € 507,96 -307,96

637 € 20 810 € 20839,45 -29,45

pracovná zdrav. Služba 0 €  0,00

pracovná zdrav.služba príjmy 0 €  0,00

školenia, kurzy 100 € 183,60 -83,60

školenia, kurzy príjmy 250 € 289,82 -39,82

komunálny odpad 0 €  0,00

komunálny odpad príjmy 360 € 360,00 0,00
revízie 0 € 125,28 -125,28
revízie príjmy 200 € 329,00 -129,00

deratizácia 0 €  0,00

deratizácia príjmy 0 €  0,00

výroba kľúčov a pečiatok príjmy 10 € 0,60 9,40

poistenie žiakov 0 €  0,00

poistenie žiakov príjmy 100 € 99,58 0,42

poistné plnenie - zmluvy 260 €  260,00

poistné plnenie – zmluvy príjmy 0 €  0,00

BOZPO 0 €  0,00

BOZPO príjmy 100 € 199,20 -99,20

ochrana objektov 200 € 179,14 20,86

ochrana objektov príjmy 1 690 € 1220,54 469,46

poplatky banke 700 € 399,90 300,10

poplatky banke príjmy 500 € 388,45 111,55

reprezentačné 0 €  0,00

reprezentačné príjmy 420 € 411,83 8,17

príspevok na stravo. zam. 500 € 359,16 140,84

príspevok na strav.zam. Príjmy 4 200 € 3125,78 1074,22

sociálny fond 1 200 € 1468,07 -268,07

sociálny fond príjmy 0 €  0,00

dohody 10 020 € 11699,50 -1679,50

dohody príjmy 0 €  0,00

640 € 100 € 3,97 96,03

642 € 100 € 3,97 96,03

odchodné, odstupné 0 €  0,00

odchodné, odstupné príjmy 0 €  0,00

nemocenské dávky 100 € 3,97 96,03

nemocenské dávky príjmy 0 €  0,00

Spolu BV 255 043 € 255668,82 -625,82

rozdiel 0 € 0,00 0,00

    

Rozpočet výnos dane 25 272 € 25360,54 -88,54
Nemocenské dávky výnos dane 100 € 3,97 96,03
Handlovská kapustnica 935 € 935,08 -0,08
Rozpočet príjmy 17 000 € 17633,29 -633,29

Mzdy a platy výnos dane 155 730 € 154734,65 995,35
Poistné fondy výnos dane 56 006 € 57001,29 -995,29

SPOLU rozpočet 255 043 €
255668,82

-625,82

Transfery z rozpočtu Mesta Handlová v roku 2015:
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ZUŠ Rozpočet
OK mzdy

Príjem OK
mzdy

Rozpočet
OK

prevádzka

Príjem OK
prevádzka

Ostatné
príjmy

Príjem
ostatné
príjmy

Dotácia
mesto

Príjem
dotácie

Spolu
rozpočet

Spolu príjem

január 201 300,00 17 567,00 25 372,00 1 198,00 22 000,00 0,00 0,00  248 672,00 18 765,00

január  0,00 0,00 2 000,00  0,00   0,00 2 000,00

január      0,00   0,00 0,00

február  17 162,00  1 451,00  1 668,50   0,00 20 281,50

február    0,00  0,00   0,00 0,00

marec 8 125,00 16 925,00  7 022,00  2 978,90 935,08  9 060,00 26 925,90

apríl  16 974,00  1 132,00  1 416,02  935,08 0,00 20 457,10

máj  17 017,00  1 165,00  1 112,78 0,00 0,00 0,00 19 294,78

máj  0,00  0,00     0,00 0,00

jún 0,00 16 984,00 0,00 1 084,00 0,00 578,51  0,00 0,00 18 646,51

jún    0,00     0,00 0,00

júl  17 310,00  1 171,00  1 167,34   0,00 19 648,34

august  16 394,00  82,00  425,15   0,00 16 901,15

august  0,00  0,00  0,00   0,00 0,00

september  18 318,00  3 788,00  48,84   0,00 22 154,84

október  17 815,00  1 276,00  3 253,89   0,00 22 344,89

november 2 311,00 18 101,00 0,00 1 773,00 0,00 2 950,75   2 311,00 22 824,75

december 0,00 21 169,00  2 230,00 -5 000,00 1 252,64   -5 000,00 24 651,64

december  -0,06  -7,49  779,98   0,00 772,43

     -0,01   0,00 -0,01

      0,00   0,00 0,00

Rozpočet 17 452,08 211 736,00 2 114,33 25 372,00 17 000,00 935,00 255 043,00

237 108,00 211 736,00 211 735,94 25 372,00 25 364,51 17 000,00 17 633,29 935,00 935,08 255 043,00 255 668,82

Zostatok 238 035,53 0,06 7,49 -633,29 -0,08 -625,82

Čerpanie rozpočtu k 30.06. 2016

Základná umelecká škola
Rozpočet po úprave

org.v rámci kategorii k
30.06.2016

Čerpanie rozpočtu k
30.6.2016

% plnenia

PRÍJMY CELKOM 286 362,00 € 142943,83 49,92%

z toho    

príjmy iné prevádzkové 22 000,00 € 10 410,83 € 47,32%

rozpočet MESTO 263 562,00 € 131733,00 49,98%

Účelovo viazané prostriedky 800,00 € 800,00 € 100,00%

VÝDAVKY CELKOM 286 362,00 € 139285,02 48,64%

Výdavky zo ŠR 0,00 € 0,00 € 0,00%

z toho    

Výdavky z rozpočtu mesta 264 362,00 € 132529,47 50,13%

z toho    

610 mzdy z rozp. mesta 176 488,00 € 83 766,79 € 47,46%

620 odvody do PF z rozp. mesta 65 104,00 € 30 777,68 € 47,27%

630 tovary a sl. z rozp. mesta 21 870,00 € 16 935,61 € 77,44%

640 bežné transfery z  rozp. mesta 100,00 € 249,39 € 249,39%

630 tovary a sl. z rozp. mesta - UVP 800,00 € 800,00 € 100,00%

Výdavky z rozpočtu iné 22 000,00 € 6 755,55 € 30,71%

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ, Poštová 58, Handlová za školský rok 2015/2016  - MZ 27.10.2016   Strana 22 z
32



z toho    

630 tovary a sl. z rozp. iné 22 000,00 € 6 755,55 € 30,71%

    

ROZDIEL 0,00 € 3 658,81 € 1,28%

    

počet detí 473,00 € 473  

náklady na žiaka 581,02 € 280,19 €  

    

Mzdové prostriedky 241 592,00 € 114 544,47 € 47,41%

z toho :    

610 176 488,00 € 83 766,79 € 47,46%

tarifné platy 102 668,00 € 53 496,86 € 52,11%

tarifné platy  zvýšenie 18 335,00 € 7 933,40 € 43,27%

tarifné platy náhrady miezd 26 000,00 € 11 015,53 € 42,37%

príplatky: 28 965,00 € 11 321,00 € 39,09%

- osobný príplatok 9 360,00 € 4 311,37 € 46,06%

- riadiaci príplatok 3 745,00 € 1 429,36 € 38,17%

- kreditový príplatok 4 888,00 € 1 825,01 € 37,34%

- nadčas 1 560,00 € 0,00 € 0,00%

- začínajúci PZ a uvádzajúci 780,00 € 205,05 € 26,29%

-príplatok za činnosť triedneho učiteľa 8 632,00 € 3 550,21 € 41,13%

odmeny - životné jubileum 520,00 € 0,00 € 0,00%

odmeny 0,00 € 0,00 € 0,00%

620 65 104,00 € 30 777,68 € 47,27%

odvody do PF 65 104,00 € 30 777,68 € 47,27%

    

Tovary a služby 44 770,00 € 24 740,55 € 55,26%

z toho :    

630 44 670,00 € 24 491,16 € 54,83%

631 200,00 € 114,90 € 57,45%

cestovné 50,00 € 13,60 € 0,27 €

Cestovné – príjmy 150,00 € 101,30 € 67,53%

632 13 630,00 € 10 903,85 € 80,00%

elektrická energia – príjmy 2 590,00 € 1 082,92 € 41,81%

elektrická energia  300,00 € 292,18 € 97,39%

tepelná energia 8 290,00 € 8 283,61 € 99,92%

telefón  200,00 € 122,18 € 61,09%

poštovné   50,00 € 7,55 € 15,10%

vodné a stočné – príjmy 900,00 € 472,16 € 52,46%

Telefón – príjmy 1 100,00 € 583,55 € 53,05%

Poštovné – príjmy 200,00 € 59,70 € 29,85%

633 2 850,00 € 1 836,56 € 64,44%

vybavenie interiérové 0,00 €   
výpočtová technika 0,00 €   

výpočtová technika SZP 0,00 €   

softver a licencia 0,00 €   

prevádzkové stroje a prístr. 0,00 €   

všeobecný materiál – príjmy 100,00 € 12,40 € 12,40%

kancelárske potreby – príjmy 400,00 € 75,07 € 18,77%

čistiace potreby    10,00 € 1,59 € 15,90%

čistiace potreby – príjmy 200,00 € 105,29 € 52,65%

tlačivá a tlač. Služby – príjmy 390,00 € 361,88 € 92,79%

Materiál – Handlovské gitary 800,00 € 800,00 € 100,00%

knihy.časopisy, noviny 400,00 € 289,13 € 72,28%

knihy, predplatné časopisov – príjmy 450,00 € 161,40 € 35,87%
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reprezentačné 50,00 € 29,80 € 59,60%

vybavenie lekárničky – príjmy 50,00 €  0,00%

634 900,00 € 380,94 € 42,33%

prepravné /obedy/    100,00 € 69,25 € 69,25%

prepravné /obedy/ - príjmy 800,00 € 311,69 € 38,96%

635 800,00 € 499,32 € 62,42%

údržba výpočtovej techniky – príjmy 400,00 € 151,20 € 37,80%

údržba výppočtovej techniky 300,00 € 278,88 € 92,96%

údržba budov 100,00 € 69,24 € 0,69 €

637 26 290,00 € 10 755,59 € 40,91%

polygrafické služby 0,00 €   

školenia, kurzy, poplatky 50,00 € 31,08 € 62,16%

školenia,kurzy,poplatky – príjmy 400,00 € 327,69 € 81,92%

komunálny odpad – príjmy 360,00 € 360,00 € 100,00%

revízie 0,00 €   

deratizácia 0,00 €   

výroba kľúčov a pečiatok – príjmy 50,00 € 2,00 € 4,00%

poistenie žiakov – príjmy 330,00 € 324,00 € 98,18%

preddavky z pokladne 0,00 € 27,17 €  
BOZPO – príjmy 400,00 € 49,80 € 12,45%

ochrana objektov  50,00 € 29,14 € 58,28%

ochrana objektov – príjmy 350,00 € 116,56 € 33,30%

poplatky banke   300,00 € 275,07 € 91,69%

poplatky banke – príjmy 700,00 € 141,63 € 20,23%

stravovanie zamestnancov – príjmy 2 330,00 € 1 934,41 € 83,02%

stravovanie zamestnancov 3 170,00 € 260,43 € 8,22%

sociálny fond 1 400,00 € 659,71 € 47,12%

OON    7 000,00 € 6 176,00 € 88,23%

OON – príjmy 9 300,00 €  0,00%

vstupné lekárske prehliadky    50,00 € 20,00 € 40,00%

vstupné lekárske prehliadky – príjmy 50,00 € 20,90 € 41,80%

640 100,00 € 249,39 € 40,10%

642 100,00 € 249,39 € 40,10%

odchodné, odstupné 0,00 €   

nemocenské dávky 100,00 € 249,39 € 40,10%

Spolu BV 286 362,00 € 139 285,02 € 48,64%

rozdiel 0,00 € 0,00 € 0,00%

Dôvodová správa k čerpaniu  :

- cestovné = výdavky len pri nevyhnutných pracovných cestách,

- elektrická energia = mesačný paušálny poplatok potrebný na plynulý chod vyučovacieho procesu,

- tepelná  energia  = nastavené úsporné opatrenia  v podobe pravidelného sledovania  vykurovacej

krivky podľa vonkajšej teploty, pravidelná konzultácia s FA KMET,
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- vodné, stočné = prevažné čerpanie na čistiace, hygienické a dezinfekčné práce,

- telefón  =  zabezpečovanie  organizovania  vyučovacieho  procesu  v  detašovaných  pracoviskách

ZUŠ, nevyhnutná telefonická komunikácia v rámci chodu ZUŠ,

- poštovné = výdavky potrebné na poštovú komunikáciu s poisťovňami a na ďalšiu nevyhnutnú

poštovú komunikáciu ZUŠ,

- všeobecný materiál = obmedzené čerpanie na nákup materiálových potrieb pri drobných úpravách

školy a jej interiérových priestorov

- kancelárske  potreby  =  nevyhnutné  náklady  na  zabezpečenie  riadiacej,  ekonomickej  agendy

a vyučovacieho procesu,

- čistiace potreby = nevyhnutné náklady na čistiace, hygienické a dezinfekčné práce,

- tlačivá = náklady nevyhnutné na školské tlačivá a tlačiarenské služby,

- knihy,  časopisy,  noviny  =  obmedzené  len  na  výdavky  v  rámci  zmien  v  riadiacej,  školskej,

ekonomickej legislatíve,

- prepravné = dovoz obedov z SOŠ, Lipová 8, Handlová,

- údržba  počítačov  –  licencie  =  nevyhnutný  jednorazový  ročný  náklad  pre  chod  ekonomickej

agendy,

- údržba budov, priestorov, objektov = náklad nevyhnutný pri havarijných stavoch organizácie,

- ochrana objektu = nevyhnutný náklad – prevencia a ochrana majetku,  ktorý vedie organizácia

v správe od zriaďovateľa mesta Handlová,

- revízie  =  nevyhnutné  náklady  na  pravidelne  sa  opakujúce   revízie  podľa  platnej  legislatívy

v pravidelných povinných časových intervaloch,

- komunálny odpad = náklad voči zriaďovateľovi podľa VZN mesta Handlová č. 3/2012 a v súlade

so zákonom č. 563/2009 Z.z.,

- GENERALI živelné poistenie = nevyhnutný náklad ako prevencia a ochrana majetku, ktorí má

organizácia v správe od zriaďovateľa mesta Handlová,

- školenia, kurzy, semináre = poplatky seminárov potrebných v rámci zmien platnej legislatívy,

- poistenie žiakov = prevencia voči prípadným školským úrazom žiakov, značné zníženie nákladov

v odškodnení pri školskom úraze organizáciou,

- BOZPO = zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce, povinnosť zamestnávateľa v rámci

platnej legislatívy,

- poplatky banke = neovplyvniteľný náklad spojený s úhradou poplatkov za vedenie povinných

účtov zriadených v banke,
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- príspevok na stravovanie zamestnancov = povinný podľa platnej legislatívy, možnosť stravovania

v súčasnosti využívajú všetci zamestnanci ZUŠ, okrem zamestnancov, ktorým sa vydávajú stravné

lístky z dôvodu zdravotných obmedzení,

- sociálny fond = povinnosť tvorby SF podľa platnej legislatívy,

- dohody = zamestnávanie pracovníkov na dohody  (práce vykonávané mimo pracovného pomeru)

len v tom prípade pokiaľ je to pre zamestnávateľa výhodnejšie, ako uzatvorený PP na pracovnú

zmluvu pri nízkom počte odučených hodín,

- reprezentačné =  náklady pri príležitosti životných jubileách, kvety, smútočné vence atď.

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok určila
a vyhodnotenie jeho plnenia

Ako merateľné ukazovatele sme si v školskom roku 2015/ 2016 stanovili tieto hlavné ciele:
 Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov

 Zabezpečiť atraktívnosť umeleckého vzdelávania

 Zlepšiť atraktivitu podujatí a ich spätnú väzbu, v prospech pozitívneho obrazu ZUŠ a v prospech

pozitívnej verejnej mienky o našej inštitúcii.

Cieľ Merateľný ukazovateľ

Plánovaná

hodnota 

v r. 2015

Skutočná

hodnota
k 30.06.2015

Zabezpečiť  kvalitné  umelecké
vzdelávanie  v  meste  pre
maximum uchádzačov

Celkový  počet  poskytovaných  študijných
odborov 4 4

Počet detí navštevujúcich školu za rok
451 473

Zabezpečiť  atraktívnosť
umeleckého vzdelávania

Celkový  počet  realizovaných  projektov
medziodborového vzdelávania za rok 

2 4

Počet  umeleckých  produkcií  žiakov
realizovaných v digitálnom prostredí za rok

4 3

Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok
30 52

Počet  verejných  prezentácií  a vystúpení  žiakov
školy za rok 

35 70

Zabezpečiť atraktívny pozitívny
obraz školy  

Propagácia ZUŠ, miestny rozhlas, RTV, webová
stránka  ZUŠ,  webová  stránka  mesta  Handlová,
noviny  mesta  Handlová,  FB,  vlastné  FB
a youtube spravodajstvo Zuskársky hemendex.

10 35 a viac
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Tieto ciele sa nám podarilo plniť. Nesplnili sme len počet umeleckých produkcii v digitálnom prostredí.
Neplnenie  vychádza  aj  z povahy  nášho  špecifického  vzdelávacieho  procesu.  Avšak  modernizácia
vzdelávacieho procesu sa už aj v našom prostredí postupne zlepšuje.

Vyhodnotenie opatrení pre školský rok 2015/2016  (zo správy za predchádzajúci školský rok):

1. Zvýšiť konkurencieschopnosť tanečného odboru.

V plnení.

2. Zlepšiť účasť skupinových odborov na celoštátnych súťažiach a prehliadkach - splnené.  

3. Pokračovať v organizácii vlastných workschopov ZUŠ - splnené.

4. Stabilizovať novovzniknuté súbory - splnené.

5. Realizovať prípravné činnosti na otvorenie piateho – audiovizálnmeho odboru ZUŠ. 

Nepodarilo sa zatiaľ zabezpečiť kvalifikovaného pedagóga.

6. Prehodnotiť výšku školného v základnom štúdiu a ŠPD vo vzťahu k nákladom na vyučovaciu 
hodinu – splnené.

7. Analyzovať možnosť poskytovania záujmového vzdelávania v ZUŠ prostredníctvom vzdelávacích 
poukazov – v plnení.

8. Zlepšiť propagáciu ZUŠ (tvorba mailovej databázy, elektronizácia loga) – čiastočne splnené.          
( Spracovali sme databázu pre mailovú komunikáciu. )

9. Realizovať pasportizáciu ZUŠ – jestvuje len predošlá pasportizácia.

10. Zabezpečiť viaczdrojové financovanie materiálno-technického vybavenia ZUŠ (cez výzvy EU, 
nadačné fondy, vlastnú koncertnú činnosť) – podali sme v spolupráci s MÚ projekt, ktorý na MŠ 
nebol úspešný.

11. Vybaviť ďalšie učebne ZUŠ audiotechnikou (minimálne 2 triedy) – splnené.

Oblasti, v ktoých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti,
v ktorých sú nedostatky - SWOT -  analýza
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Silné stránky školy

- záujem verejnosti o služby poskytované ZUŠ

- sieť elokovaných pracovísk ZUŠ zodpovedajúca potrebám spádovej oblasti handlovskej doliny

- Potencionál ZUŠ pre získavanie nových žiakov 

- angažovanosť pedagogických zamestnancov ZUŠ

- profesinalita a odbornosť pedagogického zboru ZUŠ

- pestrá a početná koncertná činnosť školy

- dobré výsledky v súťažiach hudobného odboru v celoslovenskom kontexte

- spolupráca s rodičmi žiakov a ich aktívna participácia na živote školy

Slabé stránky školy

- Nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie školy vo vzťahu k požadovaných štandardom 
zadefinovaným v Štátnom vzdelávacom programe

- Zlý technický stav budovy ZUŠ

- Havarijný stav balkónovej časti na druhom podlaží budovy

- Vysoké náklady na zabezpečenie tepla

- Nevyhovujúce IKT vybavenie školy

Príležitosti

- Projektové výzvy na získanie finančných prostriedkov na modernizáciu budov

- Celonárodné projekty vo vzdelávaní učiteľov

- Inovovaný ŠVP a implementácia vo vlastnom ŠkVP.

Ohrozenia

- Prirodzené konkurečné prostredie (súkromná ZUŠ VOLCANO, voľnočasové aktivity škôl            
a CVČ)

- Spôsob financovania ZUŠ v podielových daniach vo vzťahu k čestným vyhláseniam 

- Závádzanie zmien bez zabezpečenia potrebného financovania (zákonné zvyšovanie platov, tlak 
odborov OZ PŠaV SR)

Komentár k SWOT analýze.
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Záujem verejnosti  a  žiakov  o  štúdium v ZUŠ má  stúpajúcu tendenciu.  Dôvodom je  zvýšená

pozornosť,  ktorú venujeme dôslednej  propagácii  (web Mesta Handlová,  web ZUŠ Handlová,  miestny

rozhlas, RTV, mestské noviny, FB, vlastné nevážno vážne spravodajstvo ZUŠ – Zuškársky hemendex).

Bohatá koncertná činnosť v meste i v regióne, dobré celkové povedomie o inštitúcii prispieva k jej

atraktivite.  Nemalou  mierou  k  tomu  prispieva  i  čoraz  lepšia  komunikácia  s  rodičmi,  verejnosťou

a inštitúciami v meste a regióne.

Sieť elokovaných pracovís pokrýva požiadavky na základné umelecké vzdelanie detí  a mládeže

v regióne.

Snažíme sa neustále o aktivizáciu pedagógov k vzdelávaniu, k zlepšovaniu profesionálnych 

kompetencii prostredníctvom vzdelávania učiteľov, účasti na workshopoch a k posilňovaniu 

medziodborovej spolupráce.

Veľmi dobre sa darí komunkácia s rodičmi a mnohí z nich sa aktívne podieľajú na živote školy.

Škole sa postupne darí riešiť a po malých krôčkoch zlepšiť materiálne a technické vybavenie 

školy. V min. Školskom roku sme presne podľa predsavzatí vybavili audiotechnickým vybavením ďalšie 

2 triedy. Triedu dychového oddelenia a husľovú triedu. Stále však stav vybavenia tried nezodpovedá  

štandardom materiálno – technického vybavenia, ktoré sú zadefinované v materiály MŠ o materiálno 

technických štandardoch vybavenia tried. Aj preto v spolupráci s rodičmi vedenie ZUŠ iniciovalo 

prostredníctvom OZ zvýšenie dobrovoľných príspevkov rodičov a to na sumu 20,-€/ pre žiaka... pričom 

10,- € je určených pre 1. polrok a 10,- € pre 2. polrok. Ukázalo sa v tomto roku, že to bol významný krok 

vpred. Nielenže sa plynulo podarilo pokrývať materiálne a technické požiadavky jednotlivých odborov, 

ale viedlo to aj k vyššiemu počtu štartov našich žiakov na súťažiach. V spolupráci s výborom OZ vedenie 

školy iniciovalo revitalizáciu Koncertnej sály ZUŠ v celkovom náklade 487 €. Čiastka 300,- € bola 

vyčlenená z účtu OZ Naša ZUŠ. Napriek tomu zostatok na účte OZ Naša ZUŠ umožní ešte v začiatku 

školského roka 2016/ 2017 zabezpečiť min. Ďalšie 2 – 3 triedy audio technikou a zabezpečiť pre strunové

oddelenie struny. Rovnako tak plánujeme zakúpenie notových pultov.

Zlé nastavenie financovania vyučovacieho procesu je problematika, ktorú priamo vedenie ZUŠ     

a ani samospráva celkom nedokáže ovplyvniť. Zatiaľ tlak na zmeny vyvíjajú odborári v komunikácii        

s MŠ SR. A organizácia AZUŠ, ktorá združuje ZUŠ na uzemí Slovenska.

Opatrenia k Swot analýze a hlavné ciele ZUŠ pre nadchádzajúce obdobie:
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- Postupnými nákupmi v nasledujúcich troch rokoch vybaviť  triedy audiotechnikou,  ako nástroj

zlepšenia materiálneho a technického zabezpečenia školy. 

V školskom r. 2016/ 2017 min. tromi ďalšími zariadeniami.

- Riešenie  IKT  technické  vybavenie  ZUŠ  v  školských  rokoch  2017/2018  a  2018/  2019  min.

nákupom ďalšieho zariadenia.

- V komunikácii so samosprávou mesta Handlová riešiť postupné čiastkové opravy ZUŠ Handlová,

alebo prostredníctvom projektov riešiť komplexnú rekonštrukciu objektu ZUŠ. 

- Prostredníctvom tlaku AZUŠ a OZ poukazovať na zlé financovanie vyučovacieho procesu v ZUŠ

a zlého nastavenia financovania prevádzkových nákladov ZUŠ v normatívnom financovaní.       

Stanovisko pedagogickej rady :  
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Pedagogická rada berie na vedomie Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej umeleckej školy, Poštová 58, Handlová.

Stanovisko rady školy:

Rada školy pri ZUŠ Handlová berie na vedomie Správu o Výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy, Poštová 58, Handlová.

Stanovisko Komisie vzdelávania, práce s     deťmi a mládežou (06.10.2016):

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ, Poštová 58, Handlová za

školský rok 2015/2016, predloženú Valériou Ferčákovou, riaditeľkou školy, 

odporúča riaditeľke školy

dodržať štruktúru správy v súlade s vyhláškou č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  škôl  a školských  zariadení  a  Metodickým

usmernením č.  10/2006-R z 25.  mája  2006  k  vyhláške  č.  9/2006 Z.  z.  o  štruktúre  a  obsahu správ

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Stanovisko Mestskej rady (11.10.2016):

1. MR berie na vedomie

Správu  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  Základnej  umeleckej  školy,

Poštová 58, Handlová za školský rok 2015/2016, predloženú Valériou Ferčákovou, riaditeľkou školy,

s výhradami - bez výhrad. 

2. MR odporúča MsZ 

schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej

školy, Ul. Poštová 58, Handlová za školský rok 2015/2016 v predloženom rozsahu.

Návrh uznesenia : 

1. MsZ berie na vedomie

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ, Poštová 58, Handlová za

školský rok 2015/2016, predloženú Valériou Ferčákovou, riaditeľkou školy,  bez výhrad. 

2. MsZ  schvaľuje
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ, Poštová 58, Handlová za

školský rok 2015/2016 v predloženom rozsahu.

Spracoval : Valéria Ferčáková, riaditeľka ZUŠ
V Handlovej : 20.10.2016

Predkladá : Valéria Ferčáková, riaditeľka ZUŠ 
V Handlovej : 27.10.2016
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