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1. Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná umelecká škola Močenok 

Adresa školy Školská 1697, 951 31 Močenok 

Telefón +421907224257 

E-mail mocenok.zus@gmail.com  

www stránka mocenokzus.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Močenok 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Priezvisko, meno Telefón 

Mgr. Tomáš Obola 0907224257 

 

Rada školy 

Rada školy v školskom roku 2016/2017 pracovala v zložení: 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

Predseda Mgr. Jana Csampaiová  0911896017 

pedagogickí zamestnanci 

Mgr. Jana Csampaiová 

Mgr. Miroslav Lábsky 

Bc. Mária Holúbeková 

  

zástupcovia rodičov 

Iveta Sláviková Adame 

Monika Ternerová 

Tatiana Uhrová 

  

zástupca zriaďovateľa 

Ľuboš Hipp 

Ľuboš Blažo 

Jozef Benčík 

  

 

Metodické orgány 

Na škole pracovali tri odbory: 

 Hudobný odbor (HO) 

 Výtvarný odbor (VO) 

 Literárno-dramatický odbor (LDO) 

mailto:mocenok.zus@gmail.com


2. Údaje o počte žiakov – stav k 15. 09. 2015 a k 30. 06. 2016 

 

     stav k 15. 09. 2016   stav k 30. 06. 2017 

spolu 130 123 

Hudobný odbor 82 76 

Výtvarný odbor 35 34 

Literárno –dramatický odbor 15 13 

 

 

Zapísaní žiaci ZUŠ 

Počet novoprijatých žiakov k 15. 09. 2016: 77 detí 

z toho: 

- prípravné štúdium -   22 žiakov  

- prvý ročník -   55 žiakov 

 

3. Prospech žiakov 

Trieda 
Počet 

žiakov 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

HO 76 69 0 7 

VO 34 13 0 21 

LDO 13 13 0 0 

 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Zameškané 

hodiny 
Ospravedlnené Neospravedlnené 

HO 76 670 670 0 

VO 34 77 77 0 

LDO 13 67 67 0 



Prijatie žiakov na stredné a vysoké školy 

V školskom roku 2016/2017 sa nikto zo žiakov nehlásil na ďalšie umelecké štúdium. 

 

4. Zamestnanci školy 

Pracovný pomer – počet k 30. 06. 2017: 10 zamestnancov 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 6 1 

Znížený úväzok 5 1 

             dohoda o PČ 2 0 

Pracovný pomer na dobu 

určitú 
2 0 

 

V školškom roku 2016/2017 pracovalo na ZUŠ Močenok 10 zamestnancov, z toho 9 

pedagogických a 1 nepedagogický – ekonóm. Tento zamestnanec je zamestnaný na trvalý 

pracovný pomer so znížením úväzkom. Jeden zamestnanec je v súčasnosti na materskej 

dovolenke.  

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

Učiteľov 0 7 7 

učiteľ na dohodu 0 2 2 

Spolu 0 9 9 

 

 

 



Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Bc. Mária Čermáková      UKF Nitra 

 

 

5. Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

Hudobný odbor 

- Dni Obce Močenok 18.9.2016 

- 1. Vianočný koncert 6.12.2016 

- Koncert pre zamestnancov Dusla a.s. 9.12.2016 

- 2. Vianočný koncert 13.12.2016 

- Vianočné trhy v Močenku 16.12.2016 

- Interný koncert pri príležitosti Dňa matiek 16.5.2017 

- Koncert venovaný pri príležitosti Dňa detí 30.5.2017  

Výtvarný odbor 

- Vianočná výstava (December 2016) 

- Záverečná výstava (Jún 2017) 

Literárno-dramatický odbor 

- 1. Vianočný koncert 6.12.2016 

- Výchovný koncert „Nesplnený sen Majka Korčulku“ 11., 23. a 26.6.2017 

 

6. Projekty 

Škola sa zapojila v marci 2017 zapojila do projektu vyhláseného Nadáciou Volkswagen 

Slovakia. Projekt s názvom „ Muzikoterapia ako terapeuticko-pedagogický prostriedok pre 

sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov“ bol podporený sumou vo výške 1000,- Eur.  



7. Výsledky inšpekčnej činnosti 

7. marca 2017 prebehla na škole tematická inšpekcia zameraná na stav základného 

a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-

vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole. Zabezpečenie kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov a čiastočné splnenie požiadaviek na základné učebné priestory 

a ich vybavenie v hudobnom a literárno-dramatickom odbore vytvárali predpoklady na 

zabezpečenie umeleckého vzdelávania v týchto odboroch. Najväčším nedostatkom bola 

prevádzka výtvarného odboru, ktorý nevyhovoval stanoveným priestorovým podmienkam.  

 

8. Materiálno-technické podmienky 

Škola od šk. roku 2016/2017 sídli v budove Kultúrneho strediska (kláštor). Výučba hudobného 

a výtvarného odboru prebiehala v priestoroch Kultúrneho strediska v Močenku na druhom 

poschodí. Literárno-dramatický odbor využíval na vzdelávanie sálu na prvom poschodí. Vďaka 

ZRŠ pri ZUŠ Močenok sa dokúpili potrebné učebné pomôcky, hudobné nástroje nevyhnutné 

k výučbe a doplnil sa notový archív.  

V šk. roku 2016/2017 sa pokračovalo vo výučbe v priestoroch Materskej školy v Močenku 

v hudobnom a výtvarnom odbore. Išlo o prípravné štúdium s počtom žiakov 25.  

 

9. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

Výchovno – vzdelávací proces bol financovaný z prideleného rozpočtu obce na rok 2016 

a z prijatých dotácií z MF SR. Podrobná analýza príjmov a ich čerpania je súčasťou tejto správy 

v prílohe č. 1. 

Príjmy vo forme školného od zákonných zástupcov žiakov boli zaslané na účet Obce Močenok.  

 

10. Finančné prostriedky získané od rodičov 

Fond rodičovského združenia tvoria dobrovoľné príspevky rodičov. Tieto prostriedky sa využili 

na nákup materiálno-technického zabezpečenia všetkých odborov. 



11. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2016/2017 

a vyhodnotenie jeho plnenia 

Hlavným cieľom v školskom roku 2016/2017 bolo zlepšenie podmienok výchovno - 

vzdelávacieho procesu. Školský rok bol personálne zabezpečený kvalifikovanými 

pedagogickými zamestnancami.  

 

12. SWOT analýza 

1. Silné stránky 

 právna subjektivita 

 kvalifikovaný pedagogický zbor 

 podiel na kultúrnych akciách organizovaných obcou 

 pozitívny vplyv školy na využívanie voľného času detí 

 spolupráca s MŠ a ZŠ  

2. Slabé stránky 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 nedôsledné platby školného zo strany niektorých rodičov 

 nízky záujem o tanečný odbor 

3. Príležitosti 

 modernizácia materiálneho a priestorového zabezpečenia  

 medializácia a zviditeľňovanie školy 

 podpora zo strany zriaďovateľa 

4. Ohrozenia 

 absencia učiteľov s praxou v tanečnom odbore 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 

 



Príloha č.1 

ROZBOR HOSPODÁRENIA 

 k 31.12.2016 

Účtovná metóda – podvojné účtovníctvo cez programové vybavenie IVES Košice 

 

Evidovaný majetok v správe účtovej jednotky (v eurách): 

 

Budovy, stavby 0,00 

Stroje, prístroje, zariadenia 0,00 

Dr. dlhodobý hmotný 

majetok 3 068,20 

Dr. hmotný majetok, UP 590,60 

Materiál OTE 70,00 

 

 

 

Prijaté dotácie za účtovnú jednotku 

 

Spolu 82 251,36 

Originálne kompetencie  76 176,00 

Vlastné príjmy-školné 6 075,36 

 

 

 

 

 

 



Výdavky za účtovnú jednotku 

 

                                                   

Celkom (v eurách)   

Spolu bežné výdavky (600) 82 251,36 

Osobné náklady (610+620+640) 77 175,23  

Prevádzkové náklady (630) 5 076,13  

Kapitálové výdavky 0,00  

 

 

1. Originálne kompetencie – dotácie cez rozpočet obce z PDFO 

 

  Z rozpočtu Z príjmov 

611 Tarifné platy 47 445,47 1 109,84 

612 Príplatky 7 482,70 0,00 

614 Odmeny mimoriadne 0,00 691,38 

620 Odvody 20 012,73 149,90 

642015 Náhrada mzdy PN 283,21 0,00 

 

SPOLU osobné 

náklady 75 224,11 1 951,12 

   

 

 

 

 

 

 

 



               Celkom (v eurách):     5076,13   

Položka Spolu prevádzkové náklady - tovary a     

  služby z rozpočtu z príjmov 

632 Poštové služby 0,00 0,00 

633 Všeobecný materiál 30,00 36,74 

637 

Programové vybavenie-

mzdy,účtovníctvo 257,17 0,00 

637 Všeobecné služby-VITIS 0,00 5,00 

637 Poplatky banke 224,40 0,00 

637 Povinný prídel do sociálneho fondu 440,32 0,00 

637 Dohody o pracovnej činnosti 0,00 4 082,50 

 SPOLU prevádzkové náklady  951,89 4 124,24 

 

 

 

2. Príjmy školy: 

 

Poplatky za školné 5 865,50 

Ročné zúčt. ZP 209,86 

S p o l u 6 075,36 

 

 

Tieto prostriedky boli použité na čiastočné vyplatenie dohôd o pracovnej činnosti, spolok Vitis 

/viď. tabuľka výdavky/, dohody o pracovnej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, 

čiastočné vyplatenie osobných nákladov. 

 

 

 



3. Sociálny fond    

 

Príjmy : 

Tvorba za rok  2016 464,81 

Zostatok k 31.12.2015 103,89 

S p o l u 568,70 

 

 

  

Výdavky:  

Regenerácia pracovnej 

sily 510,00 

S p o l u 510,00 

 

Vyhodnotenie: 

1. Základná umelecká škola nemá k 1.januáru 2017 žiadne záväzky, všetky pohľadávky 

boli do 31. decembra 2016 uhradené. 

2. Z rozpočtovaných prostriedkov sa pokryli mzdové náklady.           

 

 

                                                                                

Zostavené dňa:    20.01.2017                                                                      

Podpisový záznam štat.zástupcu:                    Mgr. Tomáš Obola 

                        riaditeľ  školy 

 

 

 

Podpisový záznam osoby zodpovednej za  účtovnú  závierku:        Blehová Beata 

          ekonomický pracovník 


