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 Východiská a podklady : 
     
 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o    
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

• Metodického usmernenia MŠ VVaŠ SR č. 10/2006-R z 25. 5. 2006 k vyhláške Plánu 
práce ZUŠ v Malackách, Záhorácka 1918 , na školský rok 2013/2014 

• Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií 
• Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ 
• Profilácia školy  ZUŠ v Malackách  
• Vyhodnotenie jednotlivých podujatí  
• Správa o hospodárení školy za rok 2013/2014 
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                                                   S p r á v a  
 
 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej umeleckej školy 

v Malackách , Záhorácka 1918 , 901 01 Malacky za  školský  rok 2013/2014 
 

I.  Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2 ods. 1 písm. a) 
 
1. názov školy: Základná umelecká škola v Malackách  
2. adresa školy: Záhorácka 1918, 901 01 Malacky 
3. telefónne číslo školy: 034/ 772 22 86 
    faxové číslo školy: dtto 
4. internetová adresa školy: www.zusmalacky.edupage.org 
    elektronická adresa školy: zus.zaicova@gmail.com 
5. zriaďovateľ:  Mesto  Malacky 
    adresa zriaďovateľa: Radlinského ul.2751, 901 01 Malacky 
 
 
II.  Vedúci zamestnanci školy: 

 
Meno a priezvisko Funkcia 
Mgr.Eva Zaicová riaditeľ školy 
Mgr.Katarína Pečenkárová zástupca riaditeľa školy  
  
  
  
 
 
III.  Zameranie školy 
 
Škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch :  

-  hudobný, literárno – dramatický, tanečný a výtvarný. ( ďalej len HO, LDO, TO, VO )             
- pripravuje žiakov na štúdium v týchto odboroch na stredných a vysokých školách
  s umeleckým zameraním             

          -  rozvíja schopnosti a talent žiakov 
          -  usmerňuje estetickú, etickú výchovu a humanizuje umením 
          -  prispieva a napomáha rozvoju kultúry  v podmienkach  lokalít svojej pôsobnosti 
 
 
IV.  Uplatňované učebné plány v školskom roku 2013/2014:  

 
Učebné plány pre základnú umeleckú školu sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu 
Základnej umeleckej školy pre primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké  
vzdelanie. Obsahujú tiež učebné plány prípravného štúdia, II. stupňa základného štúdia, 
rozšíreného štúdia a štúdia pre dospelých. Sú rozčlenené podľa umeleckých odboroch 
základnej umeleckej školy, jednotlivých druhov štúdia a príslušných umeleckých zameraní. 
Učebné plány  štátneho vzdelávacieho programu zuš – hudobný odbor  schválilo MŠ SR dňa 
20.augusta 2009 pod číslom CD – 2009-27474/21375- 1:911 s platnosťou od 1.septembra 
2009. Vo výchovno- vyučovacom procese sme vypracovali pre jednotlivé odbory, predmety 
a nástroje školské vzdelávacie programy. Vychádzali sme z učebných plánov pre základnú 
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umeleckú školu, ktoré sú normatívnym pedagogickým dokumentom.. Zachovali sme pri tom 
rozsah vyučovania hlavného predmetu a všetkých povinných predmetov. 
Výchovno – vyučovací proces sme realizovali  v zmysle platných učebných  osnov pre 
jednotlivé odbory vydaných  MŠ SR dňa 20.08.2009 pod číslom CD - 2009- 27474/21375-
1:911  s platnosťou od 1. septembra 2009. Dodržujeme a efektívne ich prispôsobujeme  
schopnostiam žiakov na jednotlivých odboroch.  
Od školského roku 2008/2009 poskytujú zuš prípravné vzdelanie vo všetkých umeleckých  
odboroch, základné primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie na 
I.stupni,  II.stupeň základného vzdelania, rozšírené vyučovanie pre talentovaných žiakov 
a organizujeme štúdium pre dospelých. 

 
 

V. Údaje o Rade školy pri ZUŠ v Malackách  
  
Členovia rady školy v školskom roku 2013/2014 
 
Meno a priezvisko: Funkcia v RŠ 
Bc.Michaela Michaličová predseda RŠ – zástupca rodičov 
Mgr.Dária Borodajkevyčová podpredseda – pedagogický zamestnanec 
Ing.Milica Mašková zástupca rodičov 
Mária Knápková zástupca rodičov 
Renáta Kránerová zástupca rodičov 
Peter Bartonik  zástupca pedagogických zamestnancov školy  
Mgr. Katarína Berkešová  delegovaný zástupca zriaďovateľa 
Ing.Gabriela Janíková delegovaný zástupca zriaďovateľa 
Mgr.Jana Černá                                            delegovaný zástupca zriaďovateľa 
JUDr.Juraj Říha  delegovaný zástupca zriaďovateľa 
Eva Šišková nepedagogický zamestnanec 
 
Funkčné obdobie rady školy začalo v školskom roku 2010. 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2013/2014 
 
 l. počet zasadnutí rady školy: 4 
 2.problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení poslania ( úloh ) školy 
 
október 2013 
 

- odstúpenie predsedu RŠ 
- voľba nového predsedu rady školy 
- prerokovanie a schválenie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti ZUŠ 2012/2013 
- prerokovanie a schválenie Správy o činnosti RŠ  v šk.r.2012/2013 
- prerokovanie Školského vzdelávacieho programu 
- prerokovanie a schválenie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti ZUŠ 
 

december 2013 
 
     -     riešenie problému nekvalifikovaných pedagógov, ktorí si mali doplniť pedagogické  
          vzdelanie DPŠ do určeného termínu. Rada školy zaujala odporúčacie stanovisko:     
          dokončiť školský rok podľa legislatívy i pracovno-právnych vzťahov 
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 marec 2014 
 

-  odstúpenie člena zo zástupcov rodičov z výtvarného odboru, návrh nového  
                       člena 
 
apríl 2014 

- informácie o výchovno-vzdelávacom procese 
- predstavenie  nového člena  RŠ zo zástupcu rodičov Rade školy 
- rozpočet školy, hospodárenie školy  

 
 
VI.  Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných   

orgánoch riaditeľa školy : 
 
 1.  prehľad  ( zoznam )  poradných orgánov riaditeľa školy – Rada školy pri ZUŠ a  
predmetové komisie jednotlivých odborov ZUŠ / hudobný , výtvarný , literárno – dramatický  
tanečný odbor / . 
 
2. stručná charakteristika systému poradných orgánov riaditeľa školy ( systém práce 
poradných orgánov, rozpracovanie plánu školy do plánov poradných orgánov, systém 
kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy , atď.) 
 
Rada školy pri ZUŠ – v uvedenom období pracovala ako 11 – členná, pod vedením 
predsedkyne  Michaely Michaličovej.   
RŠ sa stretávala podľa naliehavých otázok  v školskom roku ZUŠ, sledovala ekonomické 
hospodárenie školy, hodnotenie výchovno – vyučovacieho procesu, personálne obsadenie 
školy, materiálno- technické vybavenie vo všetkých odboroch . Vyjadrovala záujmy žiakov, 
rodičov, pedagogických zamestnancov  a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy 
a vzdelávania. Plnila funkciu verejnej kontroly, vyjadrovala sa  k práci a činnosti školy. 
 
Predmetové komisie jednotlivých odborov :  
 
predseda predmetovej komisie : 
- vo výtvarnom odbore  : Rozália Habová 
- v tanečnom odbore : Mgr. Volárová Tatiana 
- v literárno – dram.odbore : Mgr. MgA. Katarína Trenčanská 
- v hudobnom odbore :  Elena Haberlová – klávesové nástroje 
                                      Marek Brna – strunové nástroje   
                                      Peter Krajčír – dychové nástroje                                          
                                      Mgr.Oľga Ballayová – spev                                                                                       
 
Predsedovia predmetových komisií mali za úlohu tlmočiť požiadavky pedagogických 
zamestnancov  riaditeľke školy v oblasti výchovy a vzdelávania, materiálneho vybavenia 
jednotlivých odborov, zabezpečovali včasnú informovanosť o podujatiach, súťažiach, 
verejných prehliadkach, koncertoch, kultúrnych brigádach   každý vo svojom odbore. 
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VII.  Údaje  o stave žiakov školy za školský rok 2013/2014( § 2 ods.1 písm.b) ako aj 
pedadogických a nepedagogických zamestnancoch 

      
Stav žiakov k 15.9.2013-  počet žiakov  spolu    =  728 žiakov 
     - tanečný odbor    =   127 žiakov 
     - výtvarný odbor   =   282 žiakov 
     - literárno – dramatický odbor  =  82 žiakov 
     - hudobný odbor   = 237 žiakov z toho 29 PŠ  
 
Štúdium pre dospelých :  spolu 47 žiakov 

- výtvarný odbor  =  28 žiakov 
- hudobný odbor  =   18 žiakov 
- literárno-dramatický odbor =  1 žiak 
 

Rozšírené vyučovanie   = 2 žiaci 
 
Počet žiakov k 15.9.2013 v šk.roku 2013/2014 
 
Ročník Spolu žiakov Tanečný 

odbor 
Výtvarný 
odbor 

Literárno-
dramatický 
odbor 

Hudobný 
odbor 

PŠ 119 67 3 20 29 
1./1.časť/I.st. 90 11 19 8 52 
2./1.časť/I.st. 71 7 26 4 34 
3./1.časť/I.st. 67 4 29 6 28 
4./1.časť/I.st.. 72 3 46 6 17 
1./2.časť/I.st. 83 11 44 11 17 
2./2.časť/I.st. 68 14 27 16 11 
7./I.st. 37 8 19 0 10 
8./I. 16 0 16 0 0 

Rozšírené 
vyučovanie  
4./1.časť/I.st. 

1 0 0 0 1 

Rozšírené 
vyučovanie  
1./2.časť/I.st. 

1 0 0 0 1 

1./II.stupeň 25 0 15 5 5 
2./II. 4 0 2 0 2 
3./II. 21 2 8 2 9 
4./II. 6 0 0 3 3 
ŠPD 47 0 28 1 18 

SPOLU : 728 127 282 82 237 
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 Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka ZUŠ, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov 
na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 
písm. c)  
 
 
Počet prijatých žiakov do prípravného ročníka : 
LDO - 20 
TO - 67 
VO – 3 
HO – 29 
 
Počet prijatých žiakov do 1.ročníka :  
LDO - 8 
TO - 11 
VO - 19 
HO - 52 
 
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie: 
 
Prospeli s vyznamenaním :  
TO - 51 
LDO - 54 
VO - 259 
HO - 165 
 
Prospeli : 
TO - 0 
LDO - 9 
VO - 0 
HO – 33 
 
Neprospeli – 1 žiak na LDO, TO – 0,VO – 0,HO – 0 
Neklasifikovaní : vo všetkých odboroch – 0 
 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy : 
 
Počet pedagogických zamestnancov – 25, z toho bolo 6 nekvalifikovaných k 1.9.2013. 
K 30.6.2014 ukončili doplnenie kvalifikačných predpokladov 4 pedagogické zamestnankyne. 
 
Ukončené adaptačné vzdelávanie – 1 PZ 
Doplnenie kvalifikačných predpokladov – 4 PZ, + prebieha u 1 PZ, s predpokladom 
ukončenia  jún 2015. 
Kontinuálnym vzdelávaním si zvyšuje kvalifikačné predpoklady 7 PZ (získavanie kreditov),  
funkčné vzdelávanie absolvuje 1 PZ. 
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VIII.  Správanie -  na ZUŠ sa nehodnotí známka zo správania. 
 
 
IX.  Dochádzka  - v  jednotlivých odboroch  je dobrá, nakoľko si žiaci štúdium platia.     
                                    V prípade úrazov a dlhodobej choroby je zvýšený počet vymeškaných      
                                  hodín u jednotlivcov. 
 
 
 
              Dosiahnuté ocenenia na  verejných prehliadkach, súťažiach 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
         Aktivity hudobného odboru (HO) v školskom roku 2013/2014 
 

 
02. 10. 2013 – Kultúrny program pre dôchodcov „Zlatý vek“ na MsÚ v Malackách  
                        o 15.00 h. 
       Program: 

1. Kristína: Jabĺčko – Vanessa Sojáková – spev  
2. Elán: Že mi je ľúto – František Beleš – spev  
3. Homo Humana: Plavba pozdĺž striebornej luny – Rastislav Radocha a Tomáš 

Kura – saxofón  
4. Kristína: Anjeli lietajú nízko – Vanessa Sojáková – spev  
5. Čekej tiše – Peter Trenčanský – keyboard  
6. Money Factor: Vráť trochu lásky medzi nás – František Beleš – spev  
 

účinkujúci: Vanessa Sojáková, František Beleš, Rastislav Radocha, Tomáš Kura,  
                   Peter Trenčanský 
pedagógovia: Mgr. Oľga Ballayová – spev a Peter Bartonik – keyboard, saxofón 
 
 
12. 10. 2013 – Kultúrny program žiakov ZUŠ na „Jablkovom hodovaní“ o 9.00 h.  
                        pred kostolom 
          Program:  

1. Hymna Jablkového hodovania – Červené jabĺčko – Vanessa Sojáková – 
spev  

2. Kristína: Jabĺčko – Vanessa Sojáková – spev  
3. Clapton, Eric: Tears in Heaven – Martin Kmec – gitara  

Severní vítr – Martin Kmec – gitara  
Tisíc mil – Martin Kmec – gitara  

účinkujúci: Vanessa Sojáková, Martin Kmec       
pedagógovia: Mgr. Oľga Ballayová – spev a Peter Srvátka – gitara  
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18. 10. 2013 – Kultúrny program pre dôchodcov „Viktória“ na MsÚ v Malackách  
                        o 14.00 h. pri príležitosti mesiaca „Úcty k starším“            
          Program: 

1. Smatanová, Zuzana: Tam, kde sa neumiera – Katarína Mihálová – spev  
2. Rolincová, Darinka: Anjelik môj – Vanessa Sojáková – spev  
3. Čekej tiše – Peter Trenčanský – keyboard  
4. Black Milk: Sedmkrát – Katarína Mihálová – spev  
5. Homo Humana: Plavba pozdĺž striebornej luny – Rastislav Radocha 

a Tomáš Kura – saxofón  
 
účinkujúci: Katarína Mihálová, Vanessa Sojáková, Peter Trenčanský, Tomáš Kura a Rastislav 
                   Radocha 
pedagógovia: Mgr. Oľga Ballayová –spev a Peter Bartonik – keyboard, saxofón  
 
 
22. 10. 2013 - Kultúrny program pre dôchodcov Jednota na MsÚ o 14.00 h. v Malackách 
         Program: 

1. Elán: Ulica – František Beleš – spev  
2. Rolincová, Darinka: Anjelik môj – Vanessa Sojáková – spev 
3. Čekej tiše – Peter Trenčanský – keyboard  
4. Kristína: Jabĺčko – Vanessa Sojáková – spev  
5. Homo Humana: Plavba pozdĺž striebornej luny – Rastislav Radocha 

a Tomáš Kura – saxofón  
6. Money Factor: Vráť trochu lásky medzi nás – František Beleš – spev 

 
účinkujúci: Vanessa Sojáková, František Beleš, Tomáš Kura, Peter Trenčanský 
pedagógovia: Mgr. Oľga Ballayová – spev a Peter Bartonik – keyboard a saxofón 
 
24. 10. 2013 – Žiacky koncert v Synagóge o 16.00 hod. 
 
Program s menami účinkujúcich a pedagógov je uložený u zástupkyne riaditeľky školy Mgr. 
Kataríny Pečenkárovej. 
 
27. 11. 2013 – Žiacky koncert v Synagóge o 16.00 hod. 
 
Program s menami účinkujúcich a pedagógov je uložený u zástupkyne riaditeľky školy Mgr. 
Kataríny Pečenkárovej. 
 
 
08. 12. 2013 – Adventné Malacky v Zámockom parku v Malackách o 16.00 hod. 
         Program: 

1. List Ježiškovi – Tomáš Kapryš – spev  
2. Vianočná koleda: Do hory, do lesa – Ema Antičová – spev  
3. Brenda Lee: Rock in´ around the Christmas – Klaudia Říhová – spev 
4. Čas radosti – Ema Antičová – spev  
5. Jingle Bell Rock – František Beleš – spev  
 

účinkujúci: Tomáš Kapryš, Ema Antičová, Klaudia Říhová, František Beleš 
pedagóg: Mgr. Oľga Ballayová – spev  
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09. 12. 2013 – Kultúrny program v areáli „Senior“ v Nemocnici v Malackách  
                        o 15.00 hod. 
 
účinkujúci: Tomáš Kapryš, Barbora Butašová, Barbora Pompošová, Silvia Oravcová, Ema  
                   Antičová, Peter Trenčanský, Michaela Gažiová 
pedagógovia: Mgr. Oľga Ballayová – spev, Peter Bartonik – keyboard, Mgr. Hana Staneková  
                        – spev, Mgr. art. Adriana Vallová – prednes 
 
Program je uložený u zástupkyne Mgr. Kataríny Pečenkárovej. 
 
14. 12. 2013 – Klavírny recitál Petry Pogády v synagóge o 17.00 hod.  
19. 12. 2013 – Vianočný Žiacky koncert v Synagóge o 16.00 hod. 
Program s menami účinkujúcich a pedagógov je uložený u zástupkyne riaditeľky školy Mgr. 
Kataríny Pečenkárovej. 
 
19. 02. 2014 - Žiacky koncert v Synagóge o 16.00 hod. 
 
Program s menami účinkujúcich a pedagógov je uložený u zástupkyne riaditeľky školy Mgr. 
Kataríny Pečenkárovej. 
 
17. 03. 2014 - Žiacky koncert v Synagóge o 16.00 hod. 
 
Program s menami účinkujúcich a pedagógov je uložený u zástupkyne riaditeľky školy Mgr. 
Kataríny Pečenkárovej. 
 
19. 03. 2014 – Kultúrny program pre dôchodcov „Viktória“ na MsÚ v Malackách  
                      o 14.00 hod. 
        Program: 

1. Presley, Elvis: Pár havraních copánku – František Beleš – spev 
2. Kristína: Anjeli lietajú nízko – Vanessa Sojáková – spev 
3. Miller, Roger: King of the road – Barbora Lisá – keyboard  

Parks Carson: Somethin´stupid – Barbora Lisá – keyboard  
4. Krištof – František Beleš – spev  
5. The Beatles: Let it be a And I love her – Peter Trenčanský – keyboard 
6. Kristína: Hotel mama – Vanessa Sojáková – spev 

                
účinkujúci: František Beleš, Vanessa Sojáková, Barbora Lisá, Peter Trenčanský 
pedagógovia: Mgr. Oľga Ballayová – spev a Peter Bartonik – keyboard  
 
 
20. 03. 2014 – Celoslovenská súťaž v 4 – ručnej hre na klavíri  
                      „Schneiderova Trnava 2014“ 
                      4. kategória 
                      Barbora Bezáková a Roman Matušek získali „bronzové pásmo“.     
 
súťažiaci: Barbora Bezáková, Roman Matušek  
pedagógovia: Judita Němečková, Mária Tanušková 
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22. 03. 2014 – Spevácka súťaž v populárnych piesňach „Malokarpatský slávik“  
                      v Budmericiach 
                      Z výberového kola postúpili s doporučenými piesňami všetci 4 žiaci: 
 
I.kategória: M. Gombitová: Mami, mami – Vanessa Sojáková  
                   Money Factor: Vráť trochu lásky medzi nás – František Beleš  
III. kategória: Emeli Sandé: Clown – Klaudia Říhová  
                       Non Blondes: What´s Up – Dominika Húšťavová  
 
pedagóg: Mgr. Oľga Ballayová 
 
 
23. 3. 2014 – Slávnostný koncert učiteľov pri príležitosti 50. výročia  
                      Malackej hudobnej jari 
 
Program s menami účinkujúcich pedagógov je uložený u zástupkyne riaditeľky školy Mgr. 
Kataríny Pečenkárovej. 
 
 
03. 05. 2014 – spevácka súťaž Bojnická perla 2014 v Bojniciach 
                     
Umiestnenia: František Beleš – zlaté pásmo v kategórii B 
                       Dominika Húšťavová – strieborné pásmo v kategórii D 
 
 pedagóg: Mgr. Oľga Ballayová 
 
 
06. 05. 2014 – Kultúrny program pre dôchodcov na MsÚ o 14.00 h. pri príležitosti  
                        „Dňa matiek“.  
          Program: 

1. Gombitová, M.: Mami, mami – Vanessa Sojáková – spev 
2. Dojána – Barbora Lisá – keyboard 
3. Ty vieš mamička – Ema Antičová – spev 
4. Hallelujah – František Beleš – spev 
5. Bon Soir Mademoiselle – Barbora Lisá – keyboard 
6. Holl: Pro mámu – Vanessa Sojáková – spev 

 
účinkujúci: Vanessa Sojáková, Barbora Lisá, Ema Antičová, František Beleš 
 pedagógovia: Mgr. Oľga Ballayová – spev a Peter Bartonik – keyboard  
 
 
07. 05. 2014 – Okresné kolo „Slávik Slovenska“ v CVČ o 09. 00 hod. 
 
Umiestnenie žiakov: 1. kat. 1. miesto Petra Ehrmannová – spev – Mgr. H. Staneková 
                                  2. kat. 1. miesto Vanessa Sojáková – spev – Mgr. O. Ballayová 
                                  3. kat. 1. miesto František Beleš – spev – Mgr. O. Ballayová 
 
Všetci traja žiaci postupujú do krajského kola v Bratislave dňa 3. júna 2014. 
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 pedagógovia: Mgr. Oľga Ballayová – spev, Mgr. Hana Staneková – spev,  
                        Peter Srvátka – korepetícia 
 
 
16. 05. 2014 – Program pre dôchodcov na MsÚ v Malackách o 14.00 hod. pri príležitosti 
                        „Dňa matiek“.  
          Program: 

1. Gombitová, M.: Mami, mami – Vanessa Sojáková – spev 
2. Japonečka – Barbora Lisá – keyboard  
3. Ty vieš mamička – Ema Antičová – spev 
4. Hallelujah – František Beleš – spev 
5. Bon Soir Mademoiselle – Barbora Lisá – keyboard 
6. Veľmi ťa ľúbim, mama – Lucia Šútorová – spev 
7. Pro mámu – Vanessa Sojáková a František Beleš – spev  
 

účinkujúci: František Beleš, Vanessa Sojáková, Barbora Lisá, Ema Antičová, L. Šútorová 
pedagógovia: Mgr. Oľga Ballayová – spev a Peter Bartonik – keyboard  
 
 
18. 05. 2014 – Finálové kolo celoslovenskej súťaže „Malokarpatský slávik“ v spievaní  
                        populárnych piesní o 12.30 v Budmericiach.                       
 
Umiestnenie žiakov: 1. kategória – 3. miesto František Beleš 
                                  3.  kategória – 1. miesto Dominika Húšťavová 

                                  3. miesto Klaudia Říhová                       
 

Žiakov pripravila a dozor robila pedagogička Mgr. Oľga Ballayová.  
 
 
30. 5. 2014 – Absolventský koncert v Synagóge o 16.00 hod. 
 
Program s menami účinkujúcich a pedagógov je uložený u zástupkyne riaditeľky školy Mgr. 
Kataríny Pečenkárovej. 
 
 
31. 05. 2014 – Medzinárodný deň detí „Deň detskej radosti“ na kúpalisku v Malackách  
                        o 10. 00 hod. 
 
Účinkujúci: Radovan Seleš, František Beleš, Lucia Šútorová, Vanessa Sojáková, Dominika  
                    Húšťavová, Klaudia Říhová, Tomáš Kura, Radoslav Radocha, Tamara Švárová,  
                    Ivan Vu Nhu, Marek Simko, Ema Antičová 
 
Žiakov pripravili: riad. Mgr. Eva Zaicová, Elena Haberlová, Peter Srvátka, Mgr. Oľga  
                             Ballayová, Peter Bartonik 
 
Prítomní pedagógovia: riad. Mgr. Eva Zaicová, Mgr. Oľga Ballayová, Peter Srvátka 
 
Program je uložený u zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Kataríny Pečenkárovej. 
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03. 06. 2014 – Krajské kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2014“ v interpretácii  
                        ľudových piesní v Bratislave v ZUŠ na Exnárovej ulici o 9.00 hod. 
 
Umiestnenie: Vanessa Sojáková – cena poroty 
 
pedagógovia: Mgr. Oľga Ballayová, Peter Srvátka – klavírny sprievod, Mgr. Hana Staneková 
 
 
18. 06. 2014 - Žiacky koncert v Synagóge o 16.00 hod. 
 
Program s menami účinkujúcich a pedagógov je uložený u zástupkyne riaditeľky školy Mgr. 
Kataríny Pečenkárovej. 
 
16. 07. 2014 – koncert pedagógov hudobného odboru ZUŠ Mgr. Barbory Šrámkovej a Petra  
                        Srvátku 
 
27. 08 2014 – husľový recitál riaditeľky školy Mgr. Evy Zaicovej, klavírna korepetícia Mgr.  
                        Barbora Šrámková a Peter Srvátka 
 
 
- žiačka Hubeková Sabina z triedy pedagóga Petra Štefunka bola prijatá na Konzervatórium  
   do Bratislavy 
 
Aktivity Literárno-dramatického odboru (LDO) -  ško lský rok 2013/2014 
 
September – príprava a natáčanie videoklipu pre skupinu REEL. (hl. postava Nikoleta 
Palkovičová) 
 
Október – dokončenie videoklipu pre skupinu REEL, natáčanie sa konalo v Kuchyni. (žiaci II, 
stupňa) 
 
Október – žiacky koncert v synagóge – vystupovali David Cíbik, Anna Rybariková, Laura 
Kronauerová moderovanie Mgr. Art. Adriana Vallová 
 
November - žiacky koncert v synagóge – vystupovali Barbora Pompošová, Barbora 
Kožuchová, moderovanie Mgr. Art. Adriana Vallová 
 
28.11.2013 – aktívna účasť na festivale Petra Scherhaufera v Nitre. Účasť na workshopoch, 
divadelnom predstavení, naši žiaci druhého stupňa vystúpili s absolventským predstavením 
Nos Cyrano´s a zúčastnili sa aj generálnej skúšky školského záverečného predstavenia 
topoľčianskeho konzervatória  
 
3.12. 2013 – vystúpenie pre materské centrum Vánok s 2. A 3. Ročníkom. („Kozliatka a vlk“) 
– Mgr. Art. Adriana Vallová 
 
5. – 6. 12. 2013 – prvý divadelný festival literárno – dramatického odboru „Mladé umenie“. 
Konal sa v synagóge, zúčastnili sa všetci žiaci LDO, okrem skupinových  vystúpení sa konala 
aj prehliadka umeleckých prednesov a autorskej- vlastnej  tvorby žiakov. Tvorba plagátov – 
Mgr. Diana Kamenistá 
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9.12. 2013 – vystúpenie pre starších pacientov v nemocnici v Malackách – Barbora 
Pompošová, Mgr. Art. Adriana Vallová 
 
10.12. 2013 – 1. Premiéra vianočného koncertu TO+LDO, príprava plagátov – Mgr. Diana 
Kamenistá, program – Mgr. Diana Kamenistá a Mgr. Katarína Trenčanská 
 
11.12.2013 – 2. Premiéra vianočného koncertu TO+LDO, príprava plagátov – Mgr. Diana 
Kamenistá, program Mgr. Diana Kamenistá a Mgr. Katarína Trenčanská 
 
15.12. 2013 – vyhodnotenie výtvarnej súťaže – „Keď čaruje pani zima“, program LDO, Mgr. 
Art. Adriana Vallová a Mgr. Katarína Trenčanská 
 
19.12. 2013 – žiacky koncert v synagóge, moderovanie LDO, vystúpenia detí aj z LDO 
 
21.1. 2014 – Mgr. Art. Adriana Vallová ako porotkyňa v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko 
 
12.2 2014 žiacky koncert v synagóge, moderovanie žiaci  LDO – Adriana Dunárová a Patrik 
Tichý. Vystupovali Jakub Martin Školek, Ema Kraščeničová, Ema Molitorová, Simona 
Išpoldová 
 
14.3. 2014 – učiteľky LDO v porote na recitačnej súťaži Zúbkove pramene v Stupave 
 
17.3 2014 – koncert v synagóge, vystúpenie 1. Ročníka LDO – Žabiatko, ďalej umelecké 
prednesy – Anna Rybáriková, Samuel Schwammel, Nikola Tedlová 
Marec – návšteva divadla v BA – divadlo LAB (VŠMU) predstavenie – Zachráňte svojho 
Afri čana. Skupina absolventov  Mgr. Diany Kamenistej 
 
21.3. 2014  – učiteľky LDO v porote na recitačnej súťaži Zúbkove pramene v Závode 
 
25.3. 2014 – recitačná súťaž – Zúbkove pramene – zúčastnení – Miriam Baumanová, Barbora 
Kožuchová, Viktória Jurkáčková, Filip Prášil, Timotej Kotrla, Simona Išpoldová, Adriana 
Dunárová, Ema Antičová, Ema Kraščeničová. Žiakov pripravili – Mgr. Katarína Trenčanská 
a Mgr. Art. Adriana Vallová. V porote Mgr. Katarína Trenčanská 
 
2.4. 2014 – v Centre voľného času okresné kolo Zúbkových prameňov – umiestnení – Timotej 
Kotrla, Adriana Dunárová, Miriam Baumanová, Ema Antičová,  čestné uznanie – Filip Prášil 
 
2. – 4. 5. 2014 – workshop s Mgr. Josefom Zajíčkom. „Drámajáma –„ POZITIVNÍ 
RADIACE“. Víkendové stretnutia ukončené improvizovaným predstavením v Spoločenskom 
dome v Malackách o 19.00. Zúčastnené obidva stupne LDO, pod vedením Mgr. Diany 
Kamenistej, Mgr. Art. Adriany Vallovej a Mgr. Kataríny Trenčanskej. Organizácia Mgr. Art. 
Adriana Vallová 
 
6.5. 2014 – krajské kolo v recitačnej súťaže Zúbkove pramene – zúčastnený Timotej Kotrla – 
pripravovaný Mgr. Katarínou Trenčanskou 
Máj – návšteva divadla v BA – divadlo STOKA – Acta psychopata. Účastníci II. stupeň – 
Nikoleta Palkovičová, Šimon Čutka, Samuel Uher - v sprievode Mgr. Diany Kamenistej 
 
3.6. 2014 – Absolventské predstavenie Talenty, v kultúrnom domčeku. II. stupeň, Mgr. Art. 
Adriana Vallová. Príprava plagátov Marek Menke. (žiak) 
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21.6. 2014 – malacká šošovica – program LDO – Mgr. Diana Kamenistá 
23.6. 2014 – spoločné vystúpenie TO+LDO, pod vedením Mgr. Diany Kamenistej a Mgr. 
Kataríny Trenčanskej, o 17.00 v kultúrnom domčeku. Príprava plagátov Mgr. Diana 
Kamenistá 
 
23.6. 2014 – absolventské predstavenie „Benefícia Africana“, predstavenie absolventov I. 
stupňa LDO, pod vedením Mgr. Diany Kemenistej, o 19.00 v kultúrnom domčeku 
 
24.6. 2014 – divadelno – pohybové predstavenie „Una Anima – jedna duša“, spolupráca 
TO+LDO. Premiéra o 18.00 v kultúrnom domčeku. Príprava plagátov Mgr. Diana Kamenistá 
 
25.6. 2014 – návšteva divadla v BA – SND – predstavenie „HOLLYROTH“ o 11.00. žiaci I. 
aj II. stupňa LDO, Mgr. Art Adriana Vallová, Mgr. Diana Kamenistá 
 
25.6. 2014 – absolventské predstavenie I. stupňa LDO – „Televízny program“, pod vedením 
Mgr. Kataríny Trenčanskej. V synagóge o 18.00. Ďalšie absolventské predstavenie I. stupňa 
LDO – „Nedeľa pre bolesť ako stvorená“, pod vedením Mgr. Diany Kamenistej. Taktiež sa 
uskutoční v synagóge o 18.30 
 
26.6. 2014 – workshop s Jakubom Nvotom, zakladateľom a režisérom „Túlavého divadla“. 
Určené pre II. stupeň LDO. Organizácia -  Mgr. Art. Adriana Vallová. 
 
30.6. 2014 – program LDO pre seniorov v synagóge, popri výklade o Malackách a židovskom 
kostole. Mgr. Katarína Trenčanská, program Mgr. Diana Kamenistá 
 
Príprava na prijímacie skúšky:  
Štátne Konzervatórium v Bratislave, hudobno – dramatický odbor – Biana Šutičová – 
pripravila ju Mgr. Diana Kamenistá. 
VŠMU v Bratislave, odbor herectvo – Nikoleta Palkovičová a Michaela Slobodová – príprava 
Mgr. Diana Kamenistá 
JAMU v Brne, odbor muzikálové herectvo – Michaela Slobodová – príprava Mgr. Diana 
Kamenistá 
 
Aktivity učiteliek LDO  
24. – 26. 4. 2014 – kontinuálne vzdelávanie učiteľov – „digitálne zariadenia“ – úspešne 
ukončené záverečnou prácou. Dosiahnutých 15 kreditov. Samostatná, osobná platba 
vzdelávania. 
 
15. – 16. 5. 2014 + 21.5. 2014 – kontinuálne vzdelávanie – „interaktívna tabuľa – program 
Activinspire“ – úspešne ukončené záverečnou prácou. Dosiahnutých 15 kreditov. Samostatná, 
osobná platba vzdelávania. 
 
14.6. 2014 úspešné absolvovanie štátnych skúšok a obhajoby diplomovej práce na JAMU 
v Brne. Mgr. Katarína Trenčanská, odbor Divadlo a výchova. 
 
Mesačné kontinuálne vzdelávanie – „grafický kurz“, pre výrobu reklám, plagátov, banerov... 
Toto vzdelávanie naďalej pokračuje. Každomesačné odovzdávanie dištančných prác. 
Samostatná tvorba plagátov na všetky predstavenia, tvorba kostýmov, cesty do BA kvôli 
osvetleniu, zvukovej technike. Strih hudby, nahrávanie...všetko na vlastné náklady 
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V čase sťahovania, kvôli oprave synagógy, opäť na vlastné náklady prevoz, prenos, odvoz, 
dovoz rekvizít a kostýmov pre všetky predstavenia. Vybavená zadarmo preprava cez firmu 
MA – YO trans s.r.o. – zabezpečenie Mgr. Art. Adriana Vallová, pomoc pri výrobe plagátov 
a hudobných strihov Mgr. Michal Haruštiak – zabezpečenie Mgr. Diana Kamenistá 
Prednášky pre turistov pri návšteve synagógy – odborný výklad. Minimálne raz z 
 
Aktivity Tane čného odboru (TO) v školskom roku 2013/2014 
 
Mgr. Tatiana Volárová so svojimi žiakmi pripravila a uskutočnila nasledujúce predstavenia: 
 
19.11.2013 – Žiacky triedny koncert PPŠ 1 
 
11. – 12. 2013 – 6 predstavení tanečnej rozprávky „Palculienka“ pre MŠ a  
                           1. – 2. ročník ZŠ 
 
13.12.2013 – Vianočný koncert PPŠ a PŠ v kine 
 
28. – 29.5.2014 – 3 predstavenia tanečnej rozprávky „Divé labute“ v rámci  
                             výchovných koncertov pre MŠ a 1. stupeň ZŠ 
 
11.6.2014 – benefičný koncert žiakov PPŠ a PŠ „Pomoc deťom Donbassa“ 
 
 - postarala sa aj o opravu a ošetrenie kostýmov TO v počte 84 ks 
 
- pripravovala žiačku LDO Bibiánu Šutičovú na prijímacie skúšky z teórie  
  hudby na Štátne konzervatóriu v Bratislave na hudobno – dramatický odbor 
 
- bola vedúcim pedagógom adaptačného štúdia Simony Dermekovej 
 
Simona Dermeková všetky predstavenia tanečného odboru pripravila a zrealizovala 
v spolupráci s literárno – dramatickým odborom: 
 
Vianočné predstavenie 
 
Záverečné predstavenie  
 
Una Anima 
 
Benefícia Africana  
 
- úspešne absolvovala adaptačné štúdium u Mgr. Tatiany Volárovej 
 
- dopĺňa si kvalifikačné predpoklady na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave,  
  pomaturitné štúdium – odbor muzikál 
 
Na záver školského roka svoju prácu zúročili koncertom pre rodičov. 
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Aktivity Výtvarného odboru (VO)  v školskom roku 2013/2014 
 
Súťaže, na ktorých sa žiaci VO zúčastnili a získali ocenenia: 
 
     -  Zelený svet - požiarnici 
      -  Chráň svoju prírodu 
      -  Pani zima čaruje 
      -  Mladý módny návrhár 
      -  Poľovníctvo a príroda očami detí 
      -  Európa v škole 
 
 Každý rok vyhotovujú absolventské tablo našich žiakov, vyrábajú medaily na olympiády, 
vtáčiky pre Slávik Slovenska, kostýmy a kulisy na predstavenia LDO a TO, na literárnu súťaž 
Malacké brko vyhotovili plakety 
 
Pedagogičky obmieňajú výtvarné práce vo vestibule i v ateliéri VO, vystavujú svoje diela , sú 
členmi ART KLUBU a TXT  - textilné združeniev rámci Slovenskej výtvarnej únie v 
Bratislave, vystavujú v Malackách v MCK, i mimo nich :   CT Gallery v Bratislave, 
Vo všetkých súťažiach mala naša škola široké zastúpenie a úspešné zastúpenie detí. 
Pedagogička získala ocenenie za úspešné vedenie detí a  pri tejto príležitosti jej bol udelený 
ďakovný list. 
  
Aktivity  pedagogických zamestnancov  VO: 
 

- Výroba rekvizít a kostýmov na LDO a TO 
- Letný výtvarný kurz v MCK v Malackách 
- Vianočná výtvarná výstava vSynagóge 
- Výroba medailí na škôlkársku olympiádu 
- Výroba slávikov na škôlkársku spevácku súťaž  „ Spevácky slávik “ 
- Inštalácia absolventskej výstavy 
- Výroba plakiet na literárnu súťaž  „ Malacké brko“ 
- Art klub 2002 – súčasťou výstavy boli umelecké práce  pedagógov ZUŠ 
- CT Gallery Bratislava – prezentácia  umeleckých prác  pedagógov ZUŠ 
- Jablkové hodovanie – výroba pohľadníc 

 
 
X. Analýza  ( silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia) 

 
Silné stránky  

- škola je právny subjekt, má svoje mimo rozpočtové prostriedky – poplatky od 
rodičov – školné, ľubovoľné poplatky za koncerty a divadelné predstavenia, 
ktoré odvádzame na účet zriaďovateľa 

- všetci pedagógovia sú odborne na výbornej úrovni, čoho  dôkazom je vysoký 
záujem  rodičov o štúdium svojich detí  na jednotlivých odboroch.  

- niektorí pedagógovia si  dopĺňajú potrebné pedagogické minimum, 
kontinuálne vzdelávanie – adaptačné, 

- nadaní , talentovaní žiaci sa pod vedením pedagógov pravidelne pripravujú 
a zúčastňujú  súťaží v rámci Slovenska i zahraničia, kde získavajú najvyššie 
ocenenia nielen žiaci, ale aj  ich pedagógovia 
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Slabé stránky 
- v rámci získaných financií z vyššie uvedených aktivít vyčleniť časť na 

ocenenie kvalitnej práce pedagogických zamestnancov 
 

 
Príležitosti 

- umožniť všetkým zamestnancom sa odborne a vzdelávať vo svojej profesii, 
rozšíriť si odborné kompetencie o štúdium nového aprobačného predmetu 

- podporovať celoživotné vzdelávanie PZ 
- postupne modernizovať všetky odbory, hlavne sa zamerať na modernizáciu 

predmetu hudobná náuka 
 

Ohrozenia: 
- nedostatok financií na ocenenie kvalifikovanej práce pedagógov 

                 -     zvyšovanie školného zníži počet žiakov a tým sú ohrozené úväzky učiteľov   
                       
 
XI.  Strategické ciele  školy 
  
                 -  zakúpiť  audiotechniku, vymaľovať priestory školy, odzvučiť gitarovú triedu,  
                   upratať všetky knižnice,  ateliér, zrekonštruovať fasádu budovy, opraviť vyku- 
                   rovacie telesá, vymeniť nefunkčné kotly. 
  
Všetky hore uvedené ciele boli splnené a zrealizované v priebehu školského roka      
a počas letných prázdnin. 
 
 
XII.  Priestorové a technické možnosti ZUŠ     
   
Priestorová situácia školy vo všetkých vyučovacích odboroch / hudobnom , tanečnom,    
výtvarnom /   na  Záhoráckej ulici  i v Synagóge je  dobrá. Iba na literárno- dramatickom 
odbore sme vo veľkej miere využívali aj sálu v MCK a Kultúrním domčeku, nevyhovujú nám 
priestory, pre skupinové vyučovanie sú priestorovo malé. 
 
Technické možnosti školy a jej modernizácia: 
- modernizácia učební, dopĺňať učiteľský a žiacky archív, nákup hudobných nástrojov        
- zlepšenie technického vybavenia školy v kancelárskych priestoroch 
- vyhovujúce podmienky na tanečnom odbore, nákup kostýmov  
- nákup nevyhnutných učebných pomôcok 
 
 

XIII.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
(§ 2 ods. 1 písm. m).  /priložená  Správa o hospodárení / 

 
Profilácia školy do budúcnosti : 

 
a. prehlbovať odbornú a pedagogickú, metodickú pripravenosť učiteľov, 

zvyšovať úroveň pedagogickej odbornosti na seminároch, školeniach 
b. nadväzovať kontakty na súťažiach, prehliadkach, spolupracovať s kolegami  

iných ZUŠ   
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c. viesť pedagogických pracovníkov k samostatnej tvorivej, aktívnej a  kreatívnej 
činnosti s využitím najnovších moderných poznatkov z odbornej literatúry , 
metodík a publikovaných časopisov 

d. zúčastňovať sa  seminárov, kurzov, tvorivých dielní ,vytvárať  malé javiskové 
formy, verejné koncerty pre okolité obce a naše mesto 

e. zúčastňovať sa a zapájať sa do  projektov , ktoré organizuje zriaďovateľ 
f.   zmodernizovať vyučovanie  audiovizuálnou technikou na hudobnom  odbore                                                                                                                 
 ( hudobná náuka) 

       
 

XIV.  Ďalšie informácie o ZUŠ 
             
 Projekty      - vhodným výberom sa zapojiť do všetkých projektov, ktoré poriada MŠ SR,    
                      zriaďovateľ 
 Spolupráca  - zmluvy nemáme uzatvorené, žiaden prenájom, vypomáhame bezplatne našim       
                      organizáciám mesta MCK, CVČ,ZŠ, 
 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

          - jedným z opatrení k usmerneniu výchovno – vzdelávacích aktivít je opatrenie  
                      proti šíreniu drog na škole 
 Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)  
                     - žiaci ZUŠ sa  dobrovoľne zapájajú do    kultúrno – spoločenských akcií v rámci        
   nášho mesta, spolupracujeme s MCK, ZCK, ZŠ,MŠ 
 
Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti a Správa o hospodárení   ZUŠ v Malackách za rok 
2013/2014 bola prerokovaná na zasadnutí  Pedagogickej rady dňa 22 .10.2014. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Malackách, dňa  22.10.2014                                      
                                                                                      
                                                                                               Mgr.Eva Zaicová 
                                                                                                riaditeľka školy 
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Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie  mesta Malacky za rok 2013 
 
 

1. Všeobecná časť 
 
Názov RO:   Základná umelecká škola v Malackách 
Sídlo RO:   Záhorácka 1918, 901 01 Malacky 
Štatutárny zástupca RO: Mgr. Eva Zaicová, riaditeľka ZUŠ 
IČO:    36063967 
Dátum vzniku RO:  1. 4. 2002 
Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2013 : 27,3 
  
2. Finančná časť 
 
2.1 Rozpočet RO: 
 
Rozpočet na rok 2013 pre Základnú umeleckú školu bol schválený uznesením č. 155/2012   
Mestským zastupiteľstvom  mesta Malacky zo dňa 06. 12.2012 vo výške 325 248,00 €.  
Schválený rozpočet ZUŠ na originálne kompetencie  prešiel dvomi úpravami. 
Prvá úprava rozpočtu bola schválená uznesením č. 41/2013 Mestským zastupiteľstvom mesta 
Malacky zo dňa 18. 4. 2013 a týkala sa zvýšenia rozpočtu ZUŠ o finančné prostriedky zo ŠR 
určené na 5 % navýšenie miezd zamestnancov školstva SR vo výške 2 792,00 €. 
Druhá úprava rozpočtu bola schválená uznesením č. 105/2013 Mestským zastupiteľstvom 
mesta Malacky zo dňa 19.9. 2013 a týkala sa zvýšenia rozpočtu ZUŠ o finančné prostriedky 
zo ŠR určené na 5 % navýšenie miezd zamestnancov školstva SR vo výške 8 376,00 €. 
Rozpočet po úprave na rok 2013 bol v celkovej výške 336 416,00 €. 
 
2.2 Rozbor plnenia príjmov: 
 
Príjmy rozpočtu ZUŠ k 31.12.2013 na originálne kompetencie v celkovej výške 399 136,29 €  
tvorila dotácia od zriaďovateľa vo výške 325 248,00 €, dotácie zo ŠR na 5 % navýšenie miezd 
zamestnancov školstva  vo výške 11 168,00 € a vlastné  príjmy vo výške 62 720,29 €. 
Vlastné príjmy prenesené z roku 2012 boli vo výške 2 247,69 €, príspevok rodičov na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom - poplatky od detí  za rok 2013 vo výške 
58 437,00 €, dobropisy z roku 2012  vo výške 535,48 €, ostatné príjmy vo výške 1500,12 € čo 
tvoria  poplatky za žiacke, absolventské koncerty, divadelné a tanečné vystúpenia , poplatky 
za žiacke knižky, poplatky od absolventov.  
 
2.3 Rozbor čerpania výdavkov  
 
Výška bežných výdavkov ZUŠ k 31.12.2013 na originálne kompetencie bola celkom vo 
výške 399 068,24 €. Nevyčerpaný rozdiel v čiastke 68,05 € k 31.12.2013 bol vrátený 
zriaďovateľovi dňa 31.12.2013. 
Pridelené finančné prostriedky od zriaďovateľa naša organizácia v roku 2013 čerpala na 
úhradu výdavkov na mzdy zamestnancov v celkovej výške 249 196,21 €, odvody do 
poisťovní v celkovej  výške 87 024,60 €, prevádzkové náklady vo výške 61 419,08 €, bežné 
transfery čerpala vo výške 1428,35 €.   
Z toho čerpanie podľa kódov zdroja : 
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a.) z rozpočtu pod kódom zdroja 41 čerpala naša organizácia finančné prostriedky na 
mzdy 232 533,21 €, odvody do poisťovní 80 427,80 €. Prevádzkové náklady vo výške 
10 857,81 € boli použité  na úhradu cestovného vo výške 134,43 €, na úhradu energií 
– plyn, telefónne poplatky a poštovné vo výške 4 757,01 € a na úhradu služieb za 
služby výpočtovej techniky, ochranu objektu, stravovanie zamestnancov, poplatky 
a odvody, povinný prídel do sociálneho fondu, na odmeny pracovníkov 
mimopracovného pomeru vo výške 5 966,37 €. Bežné  transfery boli vyčerpané na 
nemocenské dávky zamestnancov vo výške  1428,35 €. Celkom vyčerpané 325 247, 
17 €. Dotácia od zriaďovateľa bola 325 248,00  €. Nevyčerpaný rozdiel v čiastke 0,83 
€ k 31.12.2013 bol vrátený zriaďovateľovi dňa 31.12.2013. 

 
b.) z účelovo viazaných finančných prostriedkov pod kódom zdroja 111 čerpala naša 

organizácia 5 % navýšenie miezd zamestnancom ZUŠ vo výške 8 263,00 €, odvody 
do poisťovní vo výške 2905,00 €. Dotácia od zriaďovateľa bola 11 168,00 €. 

 
c.) z vlastných rozpočtových príjmov pod kódom zdroja 72 boli čerpané finančné 

prostriedky vo výške 62 653,07 €. Organizácia čerpala mimorozpočtové prostriedky 
na mzdy zamestnancov vo výške 8 400,00 €, na odvody do poisťovní 3 691,80 €. 
Prevádzkové náklady vo výške 50 561,27 € boli použité na úhradu cestovného vo 
výške 201,36 €, na úhradu energií ( elektrickej energie, plynu, vodného, stočného, 
telefónnych poplatkov a poštovného) vo výške 15 478,29 €, na úhradu materiálu ( 
nákup interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov,  
hudobných nástrojov, kancelárskych potrieb, všeobecného materiálu, čistiacich 
prostriedkov, tonerov, kníh, časopisov, učebných pomôcok ) vo výške 14 110,06 €.   
Na údržbu štandardnej a rutinnej údržby ( oprava časti strechy na Záhoráckej ulici, 
zvuková izolácia v triede HO, údržba výpočtovej techniky, oprava žalúzií v Synagóge, 
elektroinštalačné práce v obidvoch budovách, oprava zásuviek, osvetlenia ) vo výške 
5 939,34 €. 
Nájomné za prenájom MCK- kultúrneho domčeku kina vo výške 1008,00 €. 
Na úhradu služieb (náklady na školenie zamestnancov, na príspevok zamestnávateľa 
za stravovanie zamestnancov, na revízie zariadení, deratizáciu, ochranu objektu, vývoz 
komunálneho odpadu, zhotovenie absolventského tabla, povinný prídel do sociálneho 
fondu, na odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru ) vo výške 13 824,22 €. 
 
Prehľad čerpania bežných výdavkov za rok 2013 podľa položiek je v prílohe č.1 -  
tabuľky k čerpaniu rozpočtu. 
 
 

2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu 
Sociálny fond tvorí ZUŠ v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení 
neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1, 
a)  povinným prídelom vo výške 1 % zo základu v § 4 ods. 1. 
b) ďalším prídelom najmenej vo výške 0,05 % - na základe vyššej Kolektívnej zmluvy pre rok 
2013 - tvorba povinného prídelu spolu je vo výške 1,05 %. Základom na určenie prídelu je 
súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa 
zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, t.j. po odpočítaní náhrad miezd. Tvorba 
povinného prídelu do SF za rok 2013 bola vo výške 2 217,82 €. Počiatočný stav účtu SF  
k 1. 1. 2013 bol vo výške 403,72 €. ZUŠ čerpala prostriedky SF na stravné zamestnancom a 
regeneráciu pracovnej sily v celkovej výške 2 192,11 €. Konečný zostatok na účte sociálneho 
fondu ku dňu 31. 12. 2013 bol vo výške 429,43 €. 
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3. Bilancia aktív a pasív 
 
Podkladom pre vykonanie finančnej analýzy sú predovšetkým výkazy, ktoré 
štandardizovaným a verným spôsobom zachytávajú podmienky, priebeh a výsledok 
hospodárenia základnej umeleckej školy. Usporiadanou formou peňažného vyjadrenia 
majetku a zdrojov jeho financovania je súvaha, ktorá poskytuje všeobecný prehľad o majetku 
a záväzkoch základnej umeleckej školy – viď. príloha č.2 
V prílohe č. 2 sú uvedené vybrané ukazovatele zo súvahy organizácie. Kompletné údaje 
o majetku a záväzkoch sú uvedené v súvahe rozpočtovej organizácie, ktorá je k dispozícii 
v sídle rozpočtovej organizácii mesta. 
Aktíva základnej umeleckej školy  tvorí majetok, ktorý je tvorený: 

1. Stavom dlhodobého hmotného majetku, ktorý nebol v priebehu roka navýšený, 
v priebehu roka bol odpisovaný. 

 
stav majetku v OC na účt. tr. 0 k   1.1. 2013            180 991,59 € 
a) prírastky     
  -  delimitácia od zriaďovateľa:                              0,00 € 
b)   úbytky 
   -   oprávky (mes.odpisy) majetku                  6 311,67 € 
stav majetku na účt. tr. 0 k 31.12. 2013:              174 679,92 € 

 
2. Krátkodobými pohľadávkami – tvoria ich neuhradené dobropisy, nedoplatky na 

školnom. 
3. Finančnými účtami -  sú to prostriedky  na  depozitnom účte a účte sociálneho fondu.  
4. Časovým rozlíšením, ktoré tvoria náklady budúcich období. 

 
  Pasíva základnej umeleckej školy sa skladajú z : 

1. Rozdielu majetku a záväzkov – hospodársky výsledok ZUŠ. 
2. Rezervy, ktoré sa tvoria na nevyčerpanú dovolenku a odvody zamestnancov za rok 

2013. 
3. Záväzky ZUŠ voči zriaďovateľovi a subjektom VS – stav odpisovaného majetku 

a zúčtovanie odvodov príjmov RO. 
4. Dlhodobých záväzkov – stav sociálneho účtu. 
5. Krátkodobých záväzkov ZUŠ voči dodávateľom, zamestnancom, zúčtovaniu 

s orgánmi sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňovým úradom. 
 

 
 

 
 
 
Spracoval: Zuzana Priesolová 
V Malackách, dňa 19.03.2014 
 

Mgr. Eva Zaicová 
riaditeľka ZUŠ 
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Príloha č. 2 - Tabuľka ukazovateľov zo súvahy 
 
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013   
 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 211 190,36               205 718,40 

Neobežný majetok spolu 180 991,59 174 679,92 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 180 991,59 174 679,92 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 27 606,82 28 713,52 

z toho :   

Zásoby 0,00   0,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  525,66 1290,72 

Finančné účty  27 081,16 27 422,80 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  2 591,95 2 324,96 

 

 

P A S Í V A 

Názov   

Vlastné imanie a záväzky spolu 211 190,36 205 718,40 

Vlastné imanie    -5 383,66    -7 408,26 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia     -5 383,66 - 7 408,26 

Záväzky 216 574,02              213 126,66 
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z toho :   

Rezervy     6 977,56   9 227,03 

 
 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 182 397,25 176 332,64 

Dlhodobé záväzky       403,72        429,43 

Krátkodobé záväzky  26 795,49  27 137,56 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 0,00 0,00 
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Základná umelecká škola v Malackách, Záhorácka č. 1918, 901 01 
Malacky  

origanálné kompetencie - ZUŠ      
       

    
Schválený 
rozpočet  

Upravený rozp. s 
mimo 

Čerpanie 
rozp. s mimo 

Čerpanie 
rozpočtu 

Čerp.rozp.iba 
mimo.prostr. 

  Ukazovateľ rok 2013 rok 2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 

    v € v € v € v % v € 

Príjmová časť rozpočtu     

  Bežné príjmy spolu 325248,00 399136,29 399068,24 99,98% 62653,07 

  Bežný transfer od zriaďovateľa originálne kompetencie 325248,00 325248,00 325247,17 100,00%   

  Bežný transfer 5% navýšenie platu   11168,00 11168,00 100,00%   

  Bežný transfer SZP           

  Bežný transfer dopravné           

  Bežný transfer pomôcky           

  Mimorozpočtové prostriedky    62720,29 62653,07 99,89% 62653,07 

  Kapitálové príjmy spolu 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

  Mimorozpočtové kapitálové prostriedky         

  Príjmy spolu 325248,00 399136,29 399068,24 99,98% 62653,07 

Výdavková časť rozpočtu     

  Bežné výdavky spolu 0,00 399136,29 399068,24 99,98% 62653,07 

610 Mzdy a platy   249200,00 249196,21 100,00% 8400,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní   87021,45 87024,60 100,00% 3691,80 

630 Tovary a služby 0,00 61486,49 61419,08 99,89% 50561,27 

z toho             

631 Cestovné 0,00 335,36 335,79 100,13% 201,36 

632 Energie, voda, komunikácie   20239,29 20235,30 99,98% 15478,29 

633 Materiál    14110,06 14110,06 100,00% 14110,06 

634 Dopravné 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

635 Štandardná a rutinná údržba   5939,34 5939,34 100,00% 5939,34 

636 Nájomné a prenájom 0,00 1008,00 1008,00 100,00% 1008,00 

637 Služby   19854,44 19790,59 99,68% 13824,22 

640 Transfery 0,00 1428,35 1428,35 100,00% 0,00 

z toho              

642 Bežné transfery 0,00 1428,35 1428,35 100,00% 0,00 

              

  Kapitálové výdavky spolu 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

700 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

z toho             

713 Stroje, prístroje, zariadenia 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

714 Dopravné prostriedky 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

  Výdavky spolu 0,00 399136,29 399068,24 99,98% 62653,07 

       

 


