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8. Vzdelávanie 
8.5. Záujmové vzdelávanie 
8.5.0 Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola 
 
Zámer: kvalitné umelecké vzdelanie – dôležitý predpoklad ďalšieho vzdelávania 

a uplatnenia sa v praktickom živote 
   
 

Cieľ 
Merateľný 
ukazovateľ 

Cieľová hodnota 
2019 

Cieľová 
hodnota 

2020 

Cieľová 
hodnota 

2021 
Zabezpečiť 
vysokú kvalitu 
a úroveň 
základného 
umeleckého 
vzdelania žiakov 
školy ako 
predpoklad pre 
ďalšie 
vzdelávanie 
 
 

% kvalifikovanosti 
ped. zamestnancov 85 85 85 

% odbornosti vyu-
čovania  

80 80 80 

% úspešnosti 
prijatých žiakov na 

stredné školy 
0 0 0 

% prospievajúcich 
žiakov 

95 95 95 

 
Aktivitu predstavujú tieto činnosti:   

- zabezpečenie základného umeleckého vzdelania v súlade so školským zákonom, 
financovanie školy cez normatívne určenie objemu finančných prostriedkov z kapitoly 
ministerstva 

 
Štruktúra výdavkov:   

- bežné výdavky        
 
Bežné výdavky spolu  610 Mzdy, platy, služ. príjmy ...  217893  

620 Poistné a príspevok do poisťovní   78717       
630  Tovary a služby      50630 

640 Transfery          550 

     spolu     347790 

      
Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: 

 Položky 610 a 620 budú použité na vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov školy. 
 Položka 630 zahŕňa 631 Cestovné náhrady 

632 Energie, voda a komunikácie    
633 Materiál, učebné pomôcky  
634 Dopravné        
635 Rutinná a štandardná údržba  
636  Nájomné       
637 Služby         

Položka 640 je rozpočtovaná na nemocenské dávky a členské príspevky do Asociácie 
ZUŠ. 

 
Príjmy: Školné                15500 
  Nájomné za priestory          
  Transfery od zriaďovateľa na prevádzku     332290 

Spolu        347790 



 
 

8.5     Záujmové vzdelávanie 
8.5.0 Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola 
 
Zámer:  efektívne využívanie voľného času detí – zamedzenie negatívnej činnosti 
 

Cieľ 
Merateľný 
ukazovateľ 

Cieľová 
hodnota 

2019 

Cieľová 
hodnota 

2020 

Cieľová 
hodnota 

2021 
Zabezpečiť 
voľno-časové 
aktivity detí 
v popoludňajších 
hodinách v  
záujmovej 
oblasti 
a prípravu na 
vyučovanie 

počet žiakov 
v ZUŠ 

 

340 340 
 

340 

verejné 
koncerty, 

vystúpenia 

10 10 10 

verejné výstavy 8 8 8 

lokálne, 
nadregionálne 

a celoslovenské 
súťaže 

10 10 10 

medzinárodné 
súťaže 

2 2 2 

 
 
Aktivitu predstavujú tieto činnosti:   

- aktivity detí v popoludňajších hodinách v záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie 
- základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa školského 

zákona a pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania 
- prezentácia výsledkov umeleckej výchovno-vzdelávacej činnosti na verejnosti 

v lokálnom, regionálnom, celoštátnom a medzinárodnom meradle 
 

 
Výdavky 2019 2020 2021 

bežné v tis. 
347,790 365,096 383,351 

 


