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a) základné identifikačné údaje o škole: 

 
  1. názov školy: Základná umelecká škola Spišská Belá 

  2. adresa školy: Zimná 12, 059 01  Spišská Belá 

  3. telefónne a faxové čísla školy: fax 052/4684751, tel. 052/4591283, tel. 0911496006 

  4. internetová a elektronická adresa školy:  web: www.zusspiskabela.edupage.org         

             mail: zusspisskabela@gmail.com 

  5. údaje o zriaďovateľovi školy: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

  6. mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

  Mgr. Zuzana Pavličková - riaditeľka ZUŠ Spišská Belá 

   

  7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 -zoznam členov rady školy: 
Mária Ščigulinská – predsedníčka RŠ  

František Kačica – pedagogický zamestnanec ZUŠ – do mája 2016 

Peter Strela – pedagogický zamestnanec - od mája 2016  

Mgr. Janette Kubalová – pedagogický zamestnanec ZUŠ 

Mgr. Jarmila Čupková – zástupca rodičov  

Ing. Anna Zubalová – zástupca rodičov 

Slávka Kniesznerová – zástupca rodičov 

Mgr. Anna Lenkavská – zástupca rodičov 

Daniela Deptová  - zástupca zriaďovateľa 

Ingr. Lukáš Hotary – zástupca zriaďovateľa 

Peter Tetemonte – zástupca zriaďovateľa 

Ján Halčin – zástupca zriaďovateľa  

 

 

-zoznam členov rady rodičov: 

Mgr. Anna Lenkavská - predseda 

SSlávka Kniesznerová 

Mgr. Jarmila Čupková  

Ing. Anna Zubalová  

Renáta Kraváriková 

 

-zoznam členov umeleckej rady: 
Mgr. Janka Šavelová   - vedúca PK hudobná náuka, dychy  

Lucia Kosturová  - vedúci PK klavírne, keyboardové oddelenie 

Slávka Pisarčiková  - vedúca PK akordeónové oddelenie 

František Kačica   - vedúci PK strunové oddelenie  

Mgr. Zuzana Chorogwická   - vedúca PK výtvarný odbor, TO 
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b) údaje o počte žiakov školy k 15.9.2015 

 

 

 

ROČNÍK 

ODBOR 

Tanečný odbor Výtvarný 

odbor 

Literárno-

dramatický 

odbor 

Hudobný 

odbor 

spolu 

Prípravný 

ročník 

 22  40 62 

1. 

ročník/1.časť  

7 31  49 87 

2. 

ročník/1.časť  

8 25  45 78 

3. 

ročník/1.časť 

5 24  27 56 

4. 

ročník/1.časť 

7 28  26 61 

1. 

ročník/2.časť 

 34  14 48 

2. 

ročník/2.časť 

4 27  19 50 

3 .  

ročník/ 2.časť 

 21  17 38 

4.  

ročník/ 2.časť 

 21  11 32 

1. ročník 

II. stupňa 

 5   5 

2. ročník 

II. stupňa 

 3   3 

3. ročník 

II. stupňa 

 3  2 5 

4. ročník 

II stupňa 

 4  1 5 

Štúdium pre 

dospelých 

   5 5 

Spolu 31 248  256 535 

 

 

 
c) údaj o počte žiakov prípravného štúdia – 62 žiakov 

 

 

 

 

d) údaj o počte a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach: 
Súkromné konzervatórium Košice -  1 

Stredná umelecká škola Kežmarok - 1 

Stredná pedagogická škola Levoča – 2 

Katolícka univerzita RK, predškolská a elementárna výchova – 1 
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e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

  

Odbor HO LDO VO TO Spolu 

PV P N PV P N PV P N PV P N PV P N 

prvý stupeň 116 82 1 0 0 0 211 0 0 28 1 2 355 83 2 

druhý stupeň 8 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 23 0 0 

Spolu 124 82 2 0 0 0 226 0 0 28 1 2 378 83   2 

 

 

f)  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

 

1.  hudobný odbor:  

študijné zameranie – prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium pre dospelých: hra na 

husliach, hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na cimbale, hra na zobcovej 

flaute, hra na priečnej flaute, hra na gitare, hra na saxofóne, hra na klarinete, hra v orchestri, 

zborový spev, komorná hra, hra v ľudovom súbore 

 

2. tanečný odbor: 

študijné zameranie – prípravné štúdium hudobno-pohybovej výchovy, základné štúdium: 

tanečná príprava, tanečná prax,  klasický tanec, ľudový tanec 

 

3. výtvarný odbor: 

študijné zameranie – prípravné štúdium výtvarnej výchovy, základné štúdium: výtvarná 

výchova, výtvarná výchova ako intenzívna príprava na ďalšie štúdium výtvarnej profesie, 

výtvarná výchova zacielená na individuálnu samostatnú tvorbu 

základné disciplíny – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca 

s materiálom,  

rozširujúce disciplíny – keramika, počítačová grafika, textil, akcie a projekty viazané na 

plochu 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov:  
Učebné plány pre základnú umeleckú školu pre hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-

dramatický odbor schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 22.12.2003 pod 

číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004, Školský vzdelávací program 

s doložkami, ktoré „Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 20. januára 2016 pod číslom 2016-8597/1575:1-10A0 pre základné umelecké 

školy s účinnosťou od 20. januára 2016“., Učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu 

základnej umeleckej školy pre hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor 

schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2009 pod číslom CD-

2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009 

 

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy  
 

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci -   21  

Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci -   3 

Nepedagogickí zamestnanci -        4 
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h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 

Diaľkové štúdium:       1 pedagóg   

Denné štúdium:   1 pedagóg     

Zvyšovanie kvalifikácie:  1 pedagóg 

 

Ďalšie vzdelávanie:    

Podľa plánu kontinuálneho vzdelávania  na školský rok 2015/2016  absolvovali prípravné 

atestačné vzdelávanie k prvej a druhej atestačnej skúške 2 pedagógovia. Štyrom pedagógom 

sa nepodarilo ukončiť aktualizačné vzdelávanie, nakoľko sa tento školský rok programy 

neotvárali. Jeden pedagóg ukončil dva programy overovaním profesijných kompetencií.  

 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

 Koncertná, výstavná a reprezentačná činnosť odborov v školskom roku 2015/2016 

V priebehu školského roka sa uskutočnili triedne koncerty hudobného odboru 

v koncertnej sále školy. Verejné koncerty sa uskutočňovali v priestoroch kinosály Mesta 

Spišská Belá. Každý učiteľ v spolupráci so svojimi žiakmi pripravil minimálne jeden koncert 

žiakov svojej triedy v prvom a druhý koncert v druhom polroku, na ktorý boli pozvaní rodičia 

a známi vystupujúcich žiakov. Novinkou tohto školského roka boli aj koncerty, ktoré sa 

uskutočňovali podľa záujmu a počtu pacientov v Sanatóriu v Tatranskej Kotline s pozitívnymi 

ohlasmi. Pokračovali sme aj v tomto školskom roku internými koncertmi, ktoré sa konali na 

pôde našej ZUŠ v koncertnej sále.  

Reprezentácia školy – hudobný odbor: 

O k t ó b e r  2015 

 Koncert v Domove dôchodcov v Spišských Hanušovciach mal na starosti p.uč. 

Leskovjanský.  

 

 

D e c e m b e r 2015 

Tento mesiac je plný predvianočnej atmosféry, kde celá škola spolu s elokovanými 

pracoviskami „žije“ usporadúvaním Vianočných akcií a koncertov.  

 9.12. Vianočný koncert pre Dôchodcov v Spišských Hanušovciach a následne v 

Podhoranoch 

 10.12. Výchovný koncert pre Spojenú školu v Spišskej Starej Vsi – zodp.Bc. Matúš 

Kačica 

 

 13.12. Vianočný koncert v kostole v Spišskej Starej V – zodp. František Kačica     
 

 15.12.  Koncert pre Domov dôchodcov v Spišských Hanušovciach  -zodp.Marcela 

Šolcová 

 

 18.12. Vianočný koncert pre domov dôchodcov v Spišskej Starej V – zodp. František 

Kačica     
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 19.12. Vianočný koncert v Spišskej Belej 

 

 Školské kolo súťaže Hnúšťanský akord v ktorom sa zúčastnilo celkovo 6 družstiev 

v troch kategóriách. 

   

F e b r u á r 2016  

 26.2. Krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord v Sabinove, zodpovedná Mgr. J. 

Šavelová 

 

M a r e c  2016   

 15.3. Jarný koncert – verejný, v kinosále Mesta Spišská Belá, zodp.Mgr. J. Šavelová 

 22.3. Koncert v tatranskej Lomnici – zodp. Dana Grešová 

 

A p r í l   2016 

 

 22.4. Výchovný koncert pre školský klub a MŠ v Spišských Hanušovciach 

 

 Súťažná klavírna a keyboardová prehliadka 4.ročník. Zodpovednou osobou na 

realizáciu súťaže vedúca predmetovej komisie Kosturová L., DiS.art 

 

 

M á j  2016 

 6.5. Koncert ku Dňu Matiek v Spišskej Starej Vsi, zodpovedná Lucia Kosturová 

 

 19.5. Koncert žiakov pre domov dôchodcov v Spišských Hanušovciach 

 

 19.5. Absolventský výlet hudobného odboru 

 

 24. a 25.5. Výchovné koncerty pre ZŠ v Spišskej Belej – zodp.Mgr. Šavelová, 

PaedDr.Nestorovičová 

 

 24.5. Koncert žiakov primárneho štúdia – zodp.Zdenka Križanová 

 

 26.5. Výchovný koncert  žiakov v Spišskej Belej pre Materskú školu zodpovedná p.uč. 

Križanová. 

 

 29.5. Výchovný koncert žiakov na elokovanom precovisku v Slovenskej Vsi pre 

Materskú školu pripravili Mgr. M.Paľko, D.Grešová, Mgr. Z Pavličková, L.Blanárová. 

 

 Hauskonzert – prvýkrát sa v tomto školskom roku uskutočnil koncert domáceho 

muzicírovania – účinkovali rodičia so svojimi deťmi, prípadne súrodenci a rodinný 

príslušníci 

 

 Učiteľský koncert – Tento školský rok sa konal tradične. Hudobný hosť bol Michal 

Šelep, rodák zo Spišskej Belej. Po koncerte sa konal raut v priestoroch výtvarného 
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odboru spojený s výstavou žiakov výtvarného odboru. Počas presunu nás deti so 

svojimi vyučujúcimi sprevádzali známym pochodom v prevedení dychových 

nástrojov. 

 

 Koncert tanečnej kapely a ľudovej kapely na námestí pred Mestským úradom 

v Spišskej Belej sa konal prvýkrát za účelom prezentácie práce žiakov počas prvého 

roka účinkovania. Koncert zožal veľký úspech. Zodp.: Peter Strela, Michal Paľko.  

 

 

J ú n 2016 

 2.6. Výchovný koncert pre MŠ v Slovenskej Vsi – zodp.Lenka Blanárová 

 14.6. Slávnostné vyradenie absolventov výtvarného a hudobného odboru sa konal 

v kinosále Mesta Spišská Belá. Ako tradične, aj teraz si učitelia pripravili na svojich 

žiakov krátke vtipné charakteristiky. Vyradenie pripravila Lenka Blanárová 

Reprezentácia školy – výtvarný odbor  

Ex Libris Hlohovec:  

Ema Šoltýsová, Jana Krišandová (cena predsedu poroty), Kristína Pisarčíková (čestné 

uznanie) , Sára Čabanová (čestné uznanie) 
 

46. Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice 2016 

Táto medzinárodná výtvarná súťaž je každoročne početne zastúpená prácami z celého sveta. 

V tomto školskom roku sa z našej školy umiestnili títo žiaci: Sofia Alexandra Scholtzová, 

(medaila), Laura Bachledová ( čestné uznanie,2. Miesto kolektívna cena anjel Vianoc), Kubis 

Lukáš (medaila), Nikola Pitoňáková (čestné uznanie), Matej Knapík ( medaila), Miroslav 

Polhoš (medaila), Sára Barloková (čestné uznanie), Bianka Pacigová (medaila), Mária 

Čupková, Peter Kostka, Lenka Skribčáková (medaila), Filip Strela (čestné uznanie), Karin 

Vilgová (medaila)  

 

Bitola Macedónsko 

Aj tento rok bola naša škola pozvaná na týždenný plenér do Macedónskeho mesta Bitola. 

Z našich žiakov boli ocenení títo žiaci: Andrej Porubovič (zlatá paleta), Simona Fiamčíková 

(zlatá paleta), Katarína Mačičáková (čestné uznanie), Michaela Kisková (čestné uznanie), 

Timea Olšavská (zlatá paleta), Dominika Kurajová (čestné uznanie), Natália Andrášová 

(čestné uznanie), Jana Marhefková (čestné uznanie), Viktória Čarnogurská (čestné uznanie), 

Erik Hyriak (zlatá paleta), Michal Zemjanek (zlatá paleta), Jakub Ulbrich (zlatá paleta), 

Sebastián Kiska (čestné uznanie),  

. 

Torúň Poľsko – medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže  

- túto súťaž obsadili nasledovní žiaci: Monika Šoltysová (čestné uznanie), Dominika 

Halčinová (čestné uznanie), Nina Moravcová (čestné uznanie), Ján Čekovský (cena), Liliana 

Boháčová (čestné uznanie), Erik Hyriak (čestné uznanie), barbora Adamjaková (čestné 

uznanie), Boris Kostka (čestné uznanie), Antónia Vidová (čestné uznanie), Ján Dravecký 

(čestné uznanie), Gregor Gallik (čestné uznanie),  
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Zlatý drak  

V tejto súťaži sa umiestnili títo žiaci: Tamara Petríková (cena porota), Mária Kovalčíková 

(čestné uznanie), Matej Baran (čestné uznanie), Radoslava Šperková  (čestné uznanie), Timea 

Vilgová (čestné uznanie), Patrik Pataky (čestné uznanie), Karin Andrášová (cena), Tamara 

Kubisová (čestné uznanie), Samuel Ploščica (čestné uznanie), Matúš Rezniček (čestné 

uznanie), Timea Vilgová (čestné uznanie), Sára Barloková (cena), Lenka Kapolková (čestné 

uznanie).  

 

Hong – Kong 

Ocenení sú títo: Dávid Kuchta (bronzová medaila), Karin Andrášová (čestné uznanie), 

Frederika Krempaská (čestné uznanie), Paula Čaplovičová (čestné uznanie), Sára Čabanová ( 

brondzová medaila), Samuel Petras ( čestné uznanie), Daniel Gurka (čestné uznanie), Zuzana 

Chlebáková (čestné uznanie), Oliver Groman (vystavená práca), Bianka Pacigová(bronzová 

medaila), Lenka Skribčáková (čestné uznanie), Zoran Grivalský (čestné uznanie), Antónia 

Vidová (zlatá  medaila), Timea Hyriaková (brondzová medaila), Lea Kovalčíková (brondzová 

medaila), Terézia Rennerová (brondzová medaila), Natália Gužiaková (čestné uznanie), 

Nikola Labusová (čestné uznanie), Timotej Tomeček (čestné uznanie), Ján Dravecký (čestné 

uznanie), Ema Bieľaková (čestné uznanie).  

 

 Bienále Fantázie 

Patrik Pataky (2. Miesto kolektívna cena anjel Vianoc), Michaela Kisková(2. Miesto 

kolektívna cena anjel Vianoc), Veronika Tobisová (čestné uznanie), Samuel Ploščica, Lea 

Fudalyová (cena ), Paula Čaplovičová (čestné uznanie), Karin Vilgová (čestné uznanie), Nina 

Lorenčíková (čestné uznanie), Táňa Ulbrichová (čestné uznanie), Viktória Čarnogurská 

(čestné uznanie), Paulína Moravčíková (čestné uznanie), Florian Zamkovský (čestné uznanie), 

Marek Zubal (čestné uznanie), Sára Šimkuláková (čestné uznanie), Darina Polhošová (čestné 

uznanie), Tomáš Kovalčík (cena), Barbora Adamjaková (cena), Boris Kostka (cena), Bianka 

Pacigová (cena), Lenka Skribčáková (čestné uznanie), Simon Škuta (čestné uznanie), 

Dominika Čarnogurská (čestné uznanie), Marek Zemjanek (čestné uznanie), Júlia Olekšáková 

(čestné uznanie), Diana Wittchenová (čestné uznanie), Zoran Grivalský (čestné uznanie)  

 

Dúha - Stará Ľubovňa 

Simona Fiamčíková (1. miesto), Zuzana Šolltysová ( 2. miesto), Frederika Krempaská (čestné 

uznanie ), Filip Strela ( cena osvetového strediska) 

 

Malé grafické formy Vrútky 

Margaréta Rusňáková (cena detskej poroty), Samuel Ploščica,(1. Miesto), Dominika Kurajová 

( 2. Miesto), Peter Porubovič (cena mesta Vrútky), Samuel Strela (1. Miesto)    

 

Ríša fantázie 

Sarah Hoffmanová ( cena), Lukáš Pisarčík (čestné uznanie) 
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Slovensko v srdci Európy 

Dominika Kurajová (zvláštna cena poroty), Táňa Ulbrichová (zvláštna cena poroty), Lucia 

Plišková (zvláštna cena poroty), Gregor Gálik (zvláštna cena poroty)  

Žiakov pripravovali vyučujúce: Mgr. Zuzana Chorogwická, Mgr. Janette Kubalová,    

Mgr. Anna Gancarčíková.  

 

 

j) údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená 
 V školskom roku 2015/2016 sa škola zapojila do niekoľkých výtvarných súťaží, ktoré 

boli súčasťou veľkých medzinárodných projektov. 

Okrem týchto projektov stále prebieha národný projekt  Profesijný a kariérny rast 

pedagogických zamestnancov, z ktorého sa v bezodplatnom prevode majetku podarilo 

získať 2 notebooky určené na vzdelávanie v projekte.  

Národný projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove. Projekt je určený pre základné 

umelecké školy a cieľom projektu je využiť formatívny vplyv médií na osobnosť v prevencii 

výchovných problémov, povýšiť dôležitý obsah na zaujímavý, vytvárať zmysluplné obsahy 

pre technológie, ktoré deti bežne používajú, interaktívne používať edukačný balíček 

(obsahujúci filmy, kreatívne audiovizuálne zadania a pracovné listy v elektronickej podobe), 

byť atraktívnym vyučujúcim a adekvátnym partnerom digitálne zdatnej mladej generácie. 

Benefity - každý účastník vzdelávania: 

- dostal edukačný balíček (obsahujúci špeciálne audiovizuálne obsahy a interaktívne 

digitálne, 

- pomôcky, filmy z domácej produkcie, pracovné listy a manuál), 

- mal možnosť získať interaktívne zariadenie pre školské zariadenie – z čoho sme 

získali interaktívnu tabuľu umiestnenú do triedy hudobnej náuky, 

- získal neoceniteľnú skúsenosť so vzdelávaním cez moderný komunikačný systém, 

      -     projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 

 

 

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou inšpekciou 

V školskom roku 2015/2016 v ZUŠ neprebehla žiadna inšpekčná činnosť. 

 

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Škola užívala vlastnú budovu sídliacu v meste Spišská Belá na ulici Zimnej 12, elokované 

pracovisko v Slovenskej Vsi sídli v budove ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi, elokované pracovisko 

v Spišských Hanušovciach v budove MŠ Spišské Hanušovce a elokované pracovisko 

v Spišskej Starej Vsi v prenajatých priestoroch budovy MŠ Spišská Stará Ves. Elokované 

pracovisko výtvarného odboru je v budove AT TARY v Spišskej Belej na Petzvalovej ulici, 

kde sme v nájme.  

V Spišskej Belej v tomto školskom roku vyučovanie hudobného odboru prebiehalo 

v deviatich triedach. Tanečný odbor bol vyučovaný v koncertnej sále ZUŠ. Okrem tried má 

škola kanceláriu hospodárskej pracovníčky, riaditeľňu, archívnu miestnosť, zborovňu, 

keramickú dielňu, sklad upratovačky a kotolňu. 

Elokované pracovisko výtvarného odboru v budove AT TATRY na Petzvalovej ulici 

v Spišskej Belej: k dispozícii sú tu tri triedy na vyučovanie výtvarných techník, grafická 

dielňa, kancelária výtvarného odboru potrebná na administráciu a dva skladové priestory. 

V prípade potreby sú k dispozícii aj priestory zasadačky na prízemí priestorov, ktoré sa už 

viackrát využili na organizovanie výstav VO. 
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V Slovenskej Vsi sme mali v triedach školy k dispozícii dve triedy pre hudobný odbor 

a jednu triedu pre výtvarný odbor. V Spišských Hanušovciach, kde prebieha len vyučovanie 

hudobného odboru, sme užívali tri triedy v priestoroch materskej školy. V Spišskej Starej 

Vsi vyučovanie hudobného odboru prebiehalo v piatich triedach. Elokované pracoviská 

zodpovedajú všetkým požiadavkám na vykonávanie výchovno – vzdelávacieho procesu.  

Materiálna vybavenosť pre výchovno – vzdelávací proces je na primeranej úrovni. 

V uplynulom školskom roku sa dali na skvalitnenie výučby v hudobnom odbore pravidelne 

preladiť klavíre v hlavnej budove, aj na elokovaných pracoviskách ZUŠ. Boli taktiež 

zakúpené učebné pomôcky pre potreby žiakov výtvarného odboru. Bola zakúpená odborná 

literatúra pre deti a pre potreby učiteľov, priebežne dokupovaný notový materiál, stojany na 

noty a struny (spotrebný materiál).  

Technicky bola zabezpečená v uplynulom školskom roku výmena vykurovacích telies v celej 

budove ZUŠ na ulici Zimnej 12. Ďalej sa vykonala rekonštrukcia podlahy v triede hudobnej 

náuky a kompletná rekonštrukcia vnútorných omietok v 6 miestnostiach hlavnej budovy ZUŠ 

a to: v kancelárii riaditeľky, administratívnej pracovníčky, zborovni a troch triedach 

hudobného odboru na poschodí spomínanej budovy.  

Psychohygienické podmienky zamestnancov školy a žiakov sú dobré. Vyučujúci mali v 

rozvrhu určené prestávky. Vyučujúci absolvovali na začiatku školského roka školenie o 

bezpečnosti pri práci. Pri vyučovaní dodržovali pravidlá a vnútorné bezpečnostné predpisy 

ustanovené v školskom poriadku. (So školským poriadkom sú oboznámení aj žiaci hneď 

v úvode školského roka, je uložený na prízemí v hlavnej budove ZUŠ.) Dôraz sa kladie na 

dodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri práci v špecializovaných ateliéroch (práca s hlinou v 

ateliéri modelovania a priestorovej tvorby, práca s grafickými lismi v ateliéri grafiky, práca 

s horľavinami, vetranie v prípade práce s prchavými látkami). Vybavenie školy zodpovedá 

kritériám BOZP a hygienickým požiadavkám. 

 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Viď prílohy č.1 - 3 

 

 

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

 rozšíriť vyučovanie v hudobnom odbore o kolektívnu výučbu a to tvorbou malých 

komorných zoskupení, 

o  v súčasnosti prebieha na škole vyučovanie kolektívnych predmetov komorná 

hra, hra v orchestri, spevácky zbor. K nim sme uplynulý rok zaradili do 

vyučovacieho procesu vyučovanie hry v ľudovom orchestri a hru v tanečnej 

kapele 

 náš žiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagogických i nepedagogických zamestnancov 

je v popredí nášho záujmu, 

o tematické výchovno-vzdelávacie plány sú prispôsobené individualizmu žiaka 

 úspešnosť žiaka v ďalšom umeleckom štúdiu považujeme za ukazovateľ kvality edukácie, 

o  na školy umeleckého zamerania je stopercentná úspešnosť prijatia 

 byť aj naďalej školou otvorenou pre žiakov i verejnosť, 

o  svedčia o tom nácviky mestskej dychovky a mažoretiek, zapájanie sa do 
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projektov v spolupráci CVČ 

 zapájanie sa do aktivít mesta a okolitých inštitúcií, 

o  Dni mesta Spišská Belá, Zemiakarsky jarmok – VO, HO,  ostatné príležitosti, 

jubileá, výročia osobností mesta.  

o škola je dobre známa na Slovensku i v zahraničí  svojou úspešnou 

reprezentáciou na výtvarných súťažiach, kde pravidelne získava prestížne 

a často hlavné ocenenia pre jednotlivcov i za kolekcie prác, 

 

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky  

 

Silné stránky:  

 päťdesiat ročná tradícia v meste a okolí, právna subjektivita ZUŠ 

 poloha subjektu - dobrá dostupnosť školy v strede mesta, dostupné elokované 

pracoviská   

 účelová budova - koncertná sála pre využitie aj inými telesami  

 kvalitne fungujúca tímová práca pedagógov 

 kompetencia pedagógov – stále sa zvyšujúca kvalifikovanosť a odbornosť 

pedagogického kolektívu 

 atraktívnosť pedagógov - široká ponuka predmetov, vyučovanie hry na špecifické  

hudobné nástroje - cimbal, saxofón, klarinet 

 príprava žiakov a počet prijatých žiakov na ďalšie odborné štúdium 

 účasť a úspešnosť žiakov výtvarného odboru na národných ale aj medzinárodných 

súťažiach 

 spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami 

 dlhodobý osobný vzťah žiaka s pedagógom 

 usporadúvanie žiackych a učiteľských koncertov na vysokej úrovni 

 usporadúvanie výnimočných výstav výtvarného odboru 

 vhodné priestory pre hudobný a výtvarný odbor 

 zručnosti nepedagogických zamestnancov  

 
 

Slabé stránky: 

 stále nepostačujúca materiálna a didaktická vybavenosť školy  

 objekt hlavnej budovy si vyžaduje rekonštrukciu – postupnú úpravu interiéru a exteriéru  

 nedostačujúca počítačová gramotnosť pedagógov 

 neuspokojivé medzi predmetové vzťahy 
 

 

Riziká:  

 finančná a časová náročnosť dochádzajúcich žiakov 

 umelá konkurencia prostredníctvom finančne zvýhodnených záujmových činností ZŠ 

a CVČ 

 nedostatok kvalifikovaných pedagógov v regióne 

 nezodpovednosť žiakov a ich zákonných zástupcov identifikovaných cieľových skupín vo 

vzťahu k ďalšiemu odbornému rastu 
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p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a úspešnosť prijímania na 

ďalšie štúdium 
V školskom roku 2015/2016 boli prijatí na školy s umeleckým zameraním 5 žiaci. 

I v predchádzajúcich rokoch bola úspešnosť 100%. Mnoho absolventov, ktorí sa rozhodli 

študovať na strednej škole s umeleckým zameraním pokračovali v štúdiu i ďalej na vysokej 

škole. Naša škola tiež poskytuje odborné prípravy pre študentov pripravujúcich sa na vysoké 

školy, alebo priamo študujúcich na vysokých školách v rôznych kombináciách predmetov 

HO, VO a TO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Členstvo v asociácii  
Naša škola je členom Asociácie základných umeleckých škôl EMU – Slovakia. Táto 

organizácia združuje všetky základné umelecké školy na Slovensku. Na svojich  stretnutiach 

riaditeľov škôl poukazuje na  špecifiká ZUŠ a s nimi spojené problémy v systéme školstva 

a napriek zložitej situácii takto pomáhajú k ich riešeniu podnetnými pripomienkami do vlády. 

O každom zasadnutí sa vedú zápisnice, riaditelia sa stretávajú aj po krajoch. V minulom 

školskom roku sa zasadnutie za kraj konalo raz za početnej účasti riaditeľov a taktiež ministra 

školstva, čo svedčí o záujme spolupráce riaditeľov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Belej 22.09.2016      Mgr. Zuzana Pavličková, DiS.art 

          riaditeľka ZUŠ 
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Dňa 22.09.2016 bola správa  prerokovaná a schválená na pedagogickej rade. 

Dňa 13.10.2016 predložila správu riaditeľka školy Rade školy pri ZUŠ Spišská Belá  na  

vyjadrenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada školy berie správu na vedomie a nemá žiadne pripomienky.  

 

 

 

         .............................. 

Rada školy pri ZUŠ Spišská Belá                           Mária Ščigulinská 

                          predsedníčka 

 

 

          

 

 

 

 

         ............................. 

ZOOZ pracovníkov školstva a vedy        Mgr. Zuzana Chorogwická  

pri ZUŠ Spišská Belá                  predseda 

     

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

V Spišskej Belej .......................                                                        .................................. 

Mgr. Zuzana Pavličková  

                                                                                                  riaditeľka ZUŠ 
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Príloha č. 1 

 

Hodnotiaca  správa o plnení programového rozpočtu 

k 31.12.2015 

 

 

 
Program č.:   8 

Názov programu:  Vzdelávanie 

Podprogram č.: 8.5 

Názov podprogramu: Základná umelecká škola (ZUŠ) 

 

 

 

Cieľ č.1: Zabezpečiť umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu a odboru 

vzdelávania. 

Merateľný ukazovateľ: Udržať počet žiakov navštevujúcich ZUŠ. 

 

rok plánovaná hodnota skutočná hodnota 

2015 505 530 

   

Komentár:  

Cieľ bol splnený. Podľa šk. vzdelávacieho programu máme na škole 3 odbory, ktorých obsadenosť sa zaraďuje 

podľa platných učebných plánov. Tento počet závisí hlavne od výsledkov prijímacích talentových skúšok a 

záujmu žiakov študovať v daných odboroch. A záujem o štúdium v tomto roku bol v porovnaní s minulým 

rokom a plánovanou hodnotou vyšší. 

 

 

Cieľ č.2: : Venovať sa  žiakom, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na II. stupni a zvyšovať záujem týchto žiakov 

o štúdium a formovanie ich umeleckého rozvoja. 

Merateľný ukazovateľ: Žiaci, ktorí ukončili I. stupeň základného štúdia a nastupujú                do 1. ročníka 

štúdia na II. stupni.                                                                                                                       

 

rok plánovaná hodnota skutočná hodnota 

2015 10 5 

   

Komentár: 

Záujem o štúdium na II. stupni závisí aj od počtu žiakov, ktorí ukončili I. stupeň. Nakoľko sme v minulom 

školskom roku nemali absolventov hudobného odboru (ich štúdium sa predĺžilo o jeden rok), na II. stupeň 

nastúpili len žiaci výtvarného odboru.   

 

 

Cieľ č. 3: Udržať počet žiakov študujúcich v štúdiu na II. stupni. 

Merateľný ukazovateľ: Žiaci študujúci v 2 – 4 ročníku štúdia na II. stupni. 

rok plánovaná hodnota skutočná hodnota 

2015 19 13 

   

Komentár:                    

Rozdiel v počte žiakov v plánovanej a skutočnej hodnote je z dôvodu ukončenia štúdia viacerých žiakov 

posledného ročníka II. stupňa. 

Cieľ č.4: Príprava žiakov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách 

a konzervatóriách.  

Merateľný ukazovateľ: Percento počtu prihlásených žiakov k počtu prijatých žiakov.  

 

rok plánovaná hodnota skutočná hodnota 

2014 100 100 
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Cieľ č. 4 je splnený.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Mgr. Pavličková Zuzana 

Dňa:   18. 2. 2015 
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Finančné plnenie programového rozpočtu k 31. 12. 2015                                                                                                               

Príloha č. 2  

 

Podprogram č.: Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Bežné výdavky 325 843 325 841,66 100 

Kapitálové výdavky: 

/rozpísať podľa invest.akcií 

   

Invest.akcia : názov    

    

    

    

    

    

Výdavky spolu za podprogram: 325 843   325 841,66  100 

 

 

 

 

Finančné plnenie príjmov k 31. 12. 2015: 

 

 Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Bežné príjmy 32 016 32 016,43 100 

Kapitálové príjmy    

 

Komentár k finančnému plneniu programového rozpočtu za rok 2015 – textová časť ako aj finančné plnenie 

rozpočtu po položkách je súčasťou Prílohy č. 2. 

 

Dátum : 18. 2. 2016 

Spracoval: M. Ščigulinská, Mgr. Z. Pavličková 
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príloha č. 3 

textová časť 

 

 

Komentár k finančnému plneniu programového rozpočtu za rok 2015 

 

 

 

 

 Na rok 2015 bol schválený rozpočet vo výške 320 627 €, z toho vlastné príjmy tvorili 

26 800 €. Rozpočet bol tvorený bez valorizácie miezd. Mesto nám na navýšenie miezd 

prostriedky neposkytlo, ale veľmi nám pomohli preplatky energií - dobropisy za 

predchádzajúci rok a zároveň zníženie zálohových platieb za energie.  Z dôvodu navýšenia 

vlastných príjmov o 5 216 €  bol rozpočet navýšený na 325 843 €.   

 

Mzdy boli schválené vo výške 191 931 €, upravené na 199 691 €, z toho z čerpanie z 

vlastných príjmov tvorilo 9 459 €. Ako už bolo spomenuté, rozpočet bol tvorený bez 

valorizácie miezd. Pri stave zamestnancov, na základe ktorého sa rozpočet tvoril, by sme na 

valorizáciu miezd potrebovali cca 10 700 €. Časť miezd sme vykryli vlastnými príjmami (z 

dobropisov, tiež sa na úspore miezd podieľali viaceré okolnosti – ukončenie viacerých 

pracovných pomerov k 30. 6., čím sa ušetrili za týchto pracovníkov mzdové prostriedky  cca 

za 1 mesiac, materská dovolenka od polovice júna – ušetrené 2 mesiace miezd. Čerpanie 

miezd spolu bolo vo výške 156 015,48 €.   

Zníženie mzdových nákladov sa prejavilo aj v odvodoch, ktoré boli schválené vo výške  

68 878 €, upravené boli na 67 195 € a skutočnosť bola vo výške 65 177,90 €. 
Príspevok do DDS schválený vo výške 1500 EUR, upravený na 1 440 €, čerpanie bolo 

1 143,35 EUR (zapojení 8 pracovníci). Nižšie čerpanie z dôvodu PN a materských dovoleniek 

zapojených pracovníkov. 

 
Schválené cestovné vo výške 1 000 EUR na cestovné riaditeľky, učiteľov všetkých 

odborov  - školenia, semináre (kontinuálne vzdelávanie), výstavy VO, prevzatie ocenení, 

súťaže, koncerty, nákup materiálu a potrieb pre VO, návštevy a hospitácie na 

elokovaných pracoviskách a cestovné účtovníčky. Rozpočet bol upravený na  495 EUR, 

skutočné čerpanie vo výške 495,50 €. (V pláne sa počítalo s viacerými súťažami 

a kontinuálnym vzdelávaním). 
Energie boli čerpané dotácie vo výške 365 € a z vlastných príjmov vo výške 15 700 €. Oproti 

schválenému rozpočtu bolo čerpanie energií nižšie o 6 tis. € z dôvodu zníženia zálohových 

platieb na rok 2015.  

Vodné, stočné – čerpanie 588,47 €. 

Poštové a telek. služby –čerpanie vo výške 1 669,00 € na zásielky ZUŠ, zasielanie prác VO 

do súťaží, používanie telefónov.   

Komunikačná infraštruktúra – internetové služby v Sp. Belej aj na elok. pracovisku v Sp. 

St. Vsi a na výtvarnom odbore – čerpanie vo výške  528,10 EUR. 

Interiérové vybavenie – žalúzie do triedy HN, koberec do triedy HN a nové čistiace zóny, 

regále do skladu hudobného odboru a archívu. 

Prevádzkové prístroje a zariadenia – kosačka, vysávač a multifunkčný vysávač, ohrievače, 

káble k aparatúre, el. vŕtačka 
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Výpočtová technika – schválený rozpočet vo výške 400 €, skutočné čerpanie vo výške  

1692 € - nutná výmena disku, nového záložného zdroja a tlačiarne pre účtovníčku, 2 

monitorov a PC pre pedagógov. 

Všeobecný materiál schválený vo výške 3800 € na kancelárske potreby, papier, tonery,  

tlačivá, čistiace prostriedky a materiál na údržbu vo vlastnej réžii. Upravený bol na 2091 €.  

Knihy, časopisy, UP  z vlastných príjmov boli schválené vo výške 5100 € a upravené 

navýšením z dotácie o 1737  € a z VP o 384 €.  Použité boli najmä na nákup materiálu pre VO 

cca 2 200 €, sušiak na výkresy, hrnce na vosk, klip rámy1000 €,  3 ks CD prehrávače, ďalej 

na nákup učebných pomôcok pre hudobný odbor (klavírne stoličky, mikrofóny, basová flauta, 

gitara, gitarové podnožky, notové stojany, remene na akordeón a i.), podložky pilates pre TO, 

notový materiál za cca  381 €, tiež nákup odbornej literatúry a tlačivá ŠEVT.                                                                                                                                          

Pracovné odevy – 101,50 EUR  

Údržba výpočtovej techniky – schválené prostriedky vo výške 500 €, čerpanie 503 € - 

údržba a opravy počítačov, inštalácia programov.  

Rozpočtované prostriedky na údržbu prev. strojov a zariadení vo výške 500 €, upravené na 

697   € boli čerpané  na bežnú opravu a ladenie hudobných nástrojov.                                                                                             

Údržba škôl a zariadení – schválené prostriedky na údržbu neboli, upravené boli na 253 € 

a použili sa na výmenu okienka pri pivnici v hlavnej budove.                  

Údržba softvéru - účt. progr. – poplatky za mzdový, účtovný program a program aSc 

Agenda vo výške 443 € 

Nájomné za prenájom priestorov na elokovanom pracovisku v Spišskej Starej Vsi 

a výtvarného odboru v Spišskej Belej vo výške 7 210 €.                    

Školenia a kurzy – schválený rozpočet bol 350 €, upravený  rozpočet vo výške 465 € za 

školenia a semináre účtovníčky, účasť na výtvarných alternatívach, súťažiach HO.   
Všeobecné služby – schválený rozpočet vo výške 2 300 €, upravený na 3 294 €,  prostriedky 

boli použité na revízie kotlov, tlakových nádob, komína, hasiacich prístrojov, revízie 

elektrických spotrebičov, elektrických zariadení (neboli v pláne), vývoz TKO, služby BOZP, 

pranie prádla, za kúrenie na VO. 

Poplatky, odvody a dane  za  poplatky VÚB a členstvo v AZUŠ – vo výške 514,34 EUR  

Stravovanie – schválený rozpočet 1550 €, upravený 766 €. 

Počet stravníkov stravujúcich sa v školských jedálňach sa s väčšou presnosťou nedá 

predpokladať. Tiež čoraz viac klesá záujem pracovníkov stravovať sa v školskej jedálni. 

Rozpočtované poistné  za budovu a poistenie detí vo výške 1100 €, skutočné poistné za 

poistenie detí, budovy, 2-och notebookov, interaktívnej tabule bolo vo výške 1080,39 €.  

Prídel do SF vo výške 2515,75 EUR.                                               

Odmeny na dohodu – schválený rozpočet vo výške 5400 €, upravený na 2493 €, (v I. 

polroku učiteľ hudobnej náuky, učiteľ klavíra, v II. polroku len 1 učiteľ HN a zodpovedná 

osoba za ochranu osobných údajov). 

Odstupné – ukončenie pracovného pomeru so školníkom z dôvodu organizačných zmien. 

Odchodné z VP – pri prvom skončení pracovného pomeru po dosiahnutí nároku na dôchodok 

Bežné transfery na nem. dávky – čerpané vo výške 1 109,76 €.                    

 

 

Príjmy za školné – Schválené príjmy boli vo výške 26 800 EUR, upravený rozpočet  

32 016 €, skutočné príjmy vo výške 32 016,43 €.  

Členenie príjmov: za školné  27 456,20 € 

   úroky           1,77 € 
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   dobropis        4 494,50 € 

   vratky         63,96 € 

   spolu príjmy 32 016,43 € 

 

Rozpočet na príjmy je zostavovaný na základe predbežných počtov žiakov. Nedá sa 

predpokladať koľko žiakov, hoci prijatých, skutočne aj nastúpi na štúdium, koľko žiakov sa 

odhlási z vyučovania aj v priebehu roka alebo bude vylúčených, koľko žiakov bude v hmotnej 

núdzi. 

K 15. 9. 2015 bol počet  žiakov vyšší ako počet žiakov predchádzajúceho roka, z ktorého sa 

vychádzalo pri zostavovaní rozpočtu, čo ovplyvnilo aj vyššie príjmy za školné. 

Ďalšie príjmy tvorili príjmy za dobropis vo výške 4 494,50 € za energie,  úroky vo výške 

1,77€ a vratky zo sociálnej poisťovne 63,96 €.  Všetky vlastné príjmy okrem úrokov boli 

Mestom vrátené a boli použité na výdavky podľa schváleného rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spišská Belá   18. 2. 2016 

Vypracovala: M. Ščigulinská 

 

 

 

 

 

 

         

        Mgr. Zuzana Pavličková 

        riaditeľka ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


