
Základná umelecká škola 

Ulica A. Dubčeka č. 880, 093 01 Vranov nad Topľou 

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY 

za školský rok 2021/2022 

 

 

september 2022 

 

 

 

 

 

 

 



Predkladá:  

 Mgr. Zuzana Joneková  

 riaditeľka školy                                  

 

                                                                                                   Vyjadrenie rady školy: 

                                                                                                    Rada školy odporúča zriaďovateľovi  

                                                                                                    Mestu Vranov nad Topľou  

                                                                                                    s c h v á l i ť – n e s c h v á l i ť  

                                                                                                    Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

                                                                                                     jej výsledkoch a podmienkach školy  

                                                                                                     za školský rok 2021/2022  

                                                                                                     Mgr. Jana Radvanská, DiS. art 

                                                                                                     predseda Rady školy  

                                                                                                     pri ZUŠ, Ul. A. Dubčeka č. 880  

                                                                                                                

 

                                                                                                    Stanovisko zriaďovateľa:  

                                                                                                    obec M e s t o Vranov nad Topľou  

                                                                                                     s c h v a ľ u j e – n e s c h v a ľ u j e  

                                                                                                     Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

                                                                                                     jej výsledkoch a podmienkach školy  

                                                                                                     za školský rok 2021/2022  

                                                                                                     ZUŠ, Ul. A. Dubčeka č. 880  

 

            

Vypracovala: Mgr. Zuzana Joneková, riaditeľka školy  

                         

 

 

 

 

 



Východiská a podklady:                                                                                                                                              

Správa je vypracovaná v zmysle:                                                                                                                                   

1. Vyhlášky č. 435/2020 Z. z. Ministerstva školstva SR z 18. decembra 2020 o štruktúre a obsahu 

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

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 ods.5 písm. d) 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č.312/2013 ustanovuje vypracovať správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Plánu práce školy a Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2021/2022                                       

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce predmetových komisií.                                                                               

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Vranov nad Topľou.                                                                               

6. Ďalších podkladov. 

 1) Základné identifikačné údaje o škole:  

Názov školy: Základná umelecká škola                                                                                                              

Adresa školy: Ulica A. Dubčeka č. 880, 093 01 Vranov nad Topľou                                                    

Telefónny kontakt: 057/44223 02                                                                                                                                                                                                  

Internetová a elektronická adresa školy:  

            

 

 

Vedúci zamestnanci:                                                                                                                                          

riaditeľka školy:  Mgr. Zuzana Joneková                                                                                                             

zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Mária Pavolková 

Rada školy: Zloženie 

1. Mgr. Jana Radvanská, DiS. art – 

predsedníčka 

2. Ing. Alfonz Kobielsky – podpredseda 

3. Mgr. Ján Majurník – zapisovateľ 

4. Mgr. Martin Vargovčák- úmrtie – 

nahradený Mgr. Matej Sabol 

5. PhDr. Maroš Mitrík 

6. Bc. Ján Hoľko, DiS. art 

7. Ing. Martin Buzáš 

8. Mária Poľáková 

9. Mikuláš Demčák 

10. PhDr. Katarína Trecáková 

11.  JUDr. Lýdia Ondrušová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mailová adresa web-stránka 

riaditelka@zus880.eu www.zus880.eu 

http://www.zus880.eu/


  

2) Základné údaje o zriaďovateľovi: 

Zriaďovateľ školy:                                                                                                                                  

Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad,                                                                                                     

Dr. C. Daxnera 87/1,  093 16 Vranov nad  Topľou                                                                             

Telefónny kontakt: 057/44 22 551-3                                                                                                 

Internetová a elektronická adresa školy:                                                                                                           

   

 

 

3) Informácie o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy:      

a)  Rada školy zasadla počas školského roka 2021/2022 v októbri 2021 a vo februári 2022. 

b) Poradné orgány riaditeľky školy: 

Umelecká rada školy:  

predseda: Mgr. Zuzana Joneková                                                  

podpredseda: Mgr. Mária Pavolková  

člen: Bc. Viera Popaďáková                                               člen: PaedDr. Magdaléna Šamová                                

člen: Mária Demeterová, DiS.art                                        člen: Mgr. art Eduard Tokár                                                 

člen: Štefan Hajdu, DiS. art                                                člen: Mgr. Ján Kostelník                                                                                   

člen:  Mgr. Jana Radvanská, DiS. art

Vedúci predmetových komisií:                                                                                                      

hudobný odbor:                                                                                                                                                                            

klavírne oddelenie –  Bc. Viera Popaďáková                                                                                                                          

hudobná náuka – PaedDr. Magdaléna Šamová                                                                                                 

akordeónové oddelenie –Mária Demeterová, DiS.art                                                                                                  

oddelenie dychových a bicích nástrojov – Š. Hajdu, DiS. art                                                                                                       

oddelenie sláčikových nástrojov a strunové oddelenie – Mgr. art Eduard Tokár                                                                                     

výtvarný odbor - Mgr. Ján Kostelník                                                                                                                             

tanečný, literárno-dramatický odbor a spev - Mgr. Jana Radvanská, DiS. art 

 

 

 

 

 

e-mailová adresa web-stránka 

mesto@vranov.sk www.vranov.sk 

http://www.vranov.sk/


 

Výbor RZ:                                                                                                                                      

predseda: Mária Jenčová                                                                                                                         

podpredseda: PhDr. Maroš Mitrík                                                                                                                                   

pokladník:  Slávka Bertová  Ing. Mária Sariková                                                                                                                                         

zapisovateľ: Renáta Šebová                                                                                                                                                

revízna komisia: Dušan Zaremba, Mikuláš Demčák, Daniel Bičej 

Členovia: Jozef Gajdoš, Radovan Kotuľak, Mgr. Miloš Baran, Ing. Peter Kačer, Mária 

Mihalčinová, Marta Mitrová, Ing. Mária Lakomá, Mariana Štefanovová, Mgr. Helena Pirščová, 

Mgr. Ján Čurlík 

Výbor RZ v školskom roku nezasadol, nakoľko drobné záležitosti sa prerokovali  iba s výborom 

RZ. Plenárne zasadnutie RZ sa neuskutočnilo, online formou prebehli voľby do výboru RZ v čase 

od 24.10.2021 do 18.11.2021.                                                                                                                           

V spolupráci s výborom rodičovského združenia sa z finančných prostriedkov RZ 

zabezpečilo: dezinfekčné a čistiace potreby pre žiakov školy,  materiál pre HO, VO,TO a LDO, 

notový materiál do knižníc, kostýmy pre žiakov na vystúpenia, papier na kopírovanie notového 

materiálu pre žiakov, toaletný papier pre žiakov školy, opravy a ladenie klavírov. 

4) Počet žiakov školy k 31.08.2022:                                            

HO TO VO LDO SPOLU 

302 32 102 11 447 

V školskom roku  2021/2022 absolvovalo na I. stupni v HO –  18 žiakov na II. stupni v HO – 3 žiaci, na I. 

stupni vo VO – 4 žiaci, na II. stupni vo VO – 1 žiačka, v TO – 8  žiakov, v LDO – 2 žiaci a štúdium pre 

dospelých mal 1 absolventa. Spolu 37 absolventov.                                                                                               

K 31.08. 2022  stav 447 žiakov. Počet žiakov oproti minulému roku sa znížil o 17 žiakov.  

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov základného podľa poskytovaného stupňa vzdelania k 

31.8.2022:            

Odbor Počet žiakov Prospel s 

vyznamenaním 

Prospel Neprospel Neklasifikovaný Vystúpil Pristúpil 

Prerušil 

Hudobný 252 158 85 x 2 6 7 prer. 

Výtvarný 102 46 52 x X x 3 prer.          

1 prist. 

Tanečný 32 24 6 x 2 x x 

LDO 11 11 x x X 1 x 

SPOLU 397 239 143 x 4 7 10 prer. 

1 prist. 

Počas školského roka prerušilo štúdium 11 žiakov.                                                                           

Počas školského roka kontrahovali s úspechom 6 žiaci.                                                                                            

Počas školského roka ukončilo štúdium 13 žiakov.                                                                                   

Počas školského roka pristúpila 1 žiačka- UA. 

 

 



 

Počet žiakov prijatých do 1. ročníka z prípravného štúdia  

 

Neodporúčaná bola 1 žiačka z PŠ do 1. ročníka, ktorá dostala možnosť zopakovať si prípravné 

štúdium, ktorú využila a 1 žiak sa nezúčastnil záverečnej skúšky. 

   5) Počet zamestnancov spolu k 30.6. 2022: 23 PZ +3 THP +3 RD 

 Zamestnanci so 100% 

úväzkom 

Zamestnanci na kratší prac. 

čas 

Hudobný odbor 15 4 

Výtvarný odbor 2 - 

Tanečný odbor  1 

Literárno-dramatický odbor 1 - 

Nepedagogickí zamestnanci 3 - 

 

6) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:                                                                                                                                                               

Hudobný odbor – 19 učiteľov: 11-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 3 -vysokoškolské vzdelanie 

I. stupňa,   5 - konzervatórium s absolutóriom,                                                                          

Výtvarný odbor – 2 učitelia: 2 -vysokoškolské vzdelanie II. stupňa                                                              

Tanečný odbor – 1 učiteľka: 1 – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa                                                                                         

Literárno-dramat. odbor – 1 učiteľka: 1  - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy:                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Mgr. J. Majurník – Súkromné konzervatórium D. Kardoša Prešov  - hra na akordeóne                                                  

Katarína Lehončáková – KU Ružomberok – učiteľstvo hudobného umenia a spev – ukončený I. 

stupeň  VŠ                                                                                                                                                         

Bc. Jozef Merga -   Súkromné konzervatórium D. Kardoša Prešov  - hra na husliach  - ukončené                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

HO TO VO LDO SPOLU 

48 x 5 x 53 



7) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:                                                                                                                                   

ZUŠ  v školskom roku 2021/2022 prezentovala na verejnosti nadobudnuté vedomosti a zručnosti 

žiakov postupne s uvoľňovaním pandemických opatrení, pokrývala aj požiadavky organizácií na 

území mesta na vystúpenia a prezentácie. ZUŠ oboznamovala verejnosť so svojou činnosťou 

prostredníctvom oznamov zverejňovaných na webovom sídle školy www.zus880.eu.  

SÚŤAŽE  HUDOBNÉHO ODBORU:   

Školské súťaže:                                                                                                                                         

Čarovné klávesy – uskutočnila sa 30.3.2022 - zúčastnilo sa  30 žiakov 

Okresné súťaže:                                                                                                                                      

Talenty – kategória Populárna pieseň   

1. Karin Nadzam – účasť, triedny učiteľ Bc. V. Joneková                                                                        

2. Simona Švárna – cena starostky obce Dlhé Klčovo,                                                                                                                       

cena riaditeľky HZOS, triedny učiteľ Bc. V. Joneková                                                                                                                                              

3. Natália Hudáková – 1. miesto 1 . kategória, triedny učiteľ Mgr. J. Radvanská, DiS. art                        

4. Linda Jarková – 1. miesto 2. kategória, triedny učiteľ Mgr. J. Radvanská, DiS. art                             

5. Liliana Ondečková – 2. miesto, 2. kategória, triedny učiteľ J. Radvanská, DiS. art                               

6. Viktória Štefanovová  - 3.  miesto, 2. kategória, triedny učiteľ Mgr. J. Radvanská, DiS. art           

Talenty – kategória Ľudová pieseň 

1. Simona Švárna – strieborné pásmo, triedny učiteľ Bc. V. Joneková                                                              

2. Tamara Nikolová – strieborné pásmo, triedny učiteľ Mgr. J. Radvanská, DiS. art                                   

3. Liliana Ondečková – zlaté pásmo, triedny učiteľ Mgr. J. Radvanská, DiS. art                                                   

4. Linda Jarková – zlaté pásmo s postupom, triedny učiteľ Mgr. J. Radvanská, DiS. art 

Slávik Slovenska 

1. Simona Švárna- 2. miesto, 2. kategória, triedny učiteľ Bc. V. Joneková 

Slávici z lavice 

1. Peter Repko – účasť, triedny učiteľ Bc. V. Joneková                                                                        

2. Simona Švárna – 2. miesto, 2. kategória, triedny učiteľ Bc. V. Joneková 

Krajské súťaže: 

Vidiečanova Habovka – Linda Jarková – zlaté pásmo, triedny učiteľ Mgr. J. Radvanská, DiS. art 

Celoslovenské súťaže: 

Zlatý gaštan 

1. Linda Jarková – 2. miesto, triedy učiteľ Mgr. J. Radvanská, DiS. art                                                    

2. Simona Švárna – 3. miesto, triedny učiteľ Bc. V. Joneková                                                                               

3. Peter Repko -  2. miesto, triedny učiteľ Bc. V. Joneková 

Súťažná prehliadka ZUŠ v hre na akordeóne Bratislava 

1. Ema Kotuľáková – strieborné pásmo, 2. kategória, triedny učiteľ M. Demeterová, DiS. art 

 

 

http://www.zus880.eu/


Súťažná prehliadka ZUŠ v hre na bicích nástrojoch – Hra na bubon 

1. Peter Kačer – zlaté pásmo, 1B kategória, triedny učiteľ Š. Hajdu, DiS. art                                             

2. Ján Bubnár – bronzové pásmo, 1B kategória, triedny učiteľ Š. Hajdu, DiS. art                              

3. Emanuel Michal Székely – strieborné pásmo, 1D kategória, triedny učiteľ Š. Hajdu, DiS. art 

Súťažná prehliadka ZUŠ v hre na bicích nástrojoch – Ukáž, čo vieš 

1. Peter Kačer – 1. miesto  v zlatom pásme, 2B kategória, triedny učiteľ Š. Hajdu, DiS. art                                                                                                                                                                                        

2. Ján Bubnár – 2. miesto v zlatom pásme, 2B kategória, triedny učiteľ Š. Hajdu, DiS. art               

3. Emanuel Michal Székely – strieborné pásmo, 2D kategória, triedny učiteľ Š. Hajdu, DiS. art 

Súťažná prehliadka ZUŠ v hre na klavíri Pianoforte Stará Ľubovňa 

1. Ján Hardoň – strieborné pásmo, 3. kategória, triedny učiteľ Bc. V. Popaďáková 

Medzinárodné súťaže: 

Medzinárodný festival akordeónistov EUROMUSETTE – GOLDENTANGO Rajecké 

Teplice 

1. Ema Kotuľáková – strieborné pásmo, 1. kategória, triedny učiteľ M. Demeterová, DiS. art 

SÚŤAŽE VÝTVARNÉHO ODBORU:     

MEDZINÁRODNÉ  SÚŤAŽE: 

        1. EX  LIBRIS  HLOHOVEC 2021, 18. ročník 

Viktor Rusnačko – 3. miesto       /EL/ 

Gréta Bindasová, Nina Magurová, Evanna Lazorová, Larisa Klimešová, Bianka 

Mária Obrinová, Júlia Iľková, Laura Mandulová, Liana Adamová, Deborah Anna 

Rieglerová, Edita Fedorová, Anna Pituchová, Silvia Dvorjaková, Elena Laktičová – 

vystavené práce                    /EL/ 
 

2. Ríša fantázie, Lučenec, IX. ročník – Dračie kráľovstvo 

Laura Semková – 1. miesto v II. kategórii – 8-10 rokov   

 /EL/ 

Silvia Dvorjaková – strieborné pásmo IV. kategórii – 14-16 rokov    /EL/ 
 

 

3. Bienále portrétu Košice, nultý ročník online 

Ingrid Tkáčová – zlaté pásmo       /JK/ 

Terézia Štefanová – strieborné pásmo      /JK/ 

Miriam Bobaľová – čestné uznanie      /JK/ 

CELOSLOVENSKÉ  SÚŤAŽE: 

1. “Mars - náš nový domov?” - Týždeň vedy a techniky, 18. ročník 

Liana Adamová – špeciálna cena      /EL/ 

2.     Deti a architektúra 2021, Bratislava – Budova pre kultúru 

Evanna Lazorová – 1. miesto a cenu hlavného partnera projektu Cenu  JTRE /EL/ 

Bianka Mária Obrinová – 5. miesto      /EL/ 

Vanesa Jacková – špeciálne ocenenie     /EL/ 

Šimon Doboš – Cena D. Lalíkovej – autorky projektu    /JK/ 



Ema Pľutová – Cena OZ EUROARCH      /JK/ 

Michaela Dargajová – vystavená práca     /EL/ 

Ema Velčková – vystavená práca      /J 

Každoročne oceňovaní žiaci na podujatí „ Reprezentant mesta  Vranov nad Topľou“ – oceňovanie 

sa najprv naplánovalo, ale vzhľadom k vysokému počtu  detí, ktoré mali byť ocenené, pretože sa 

mali oceňovať žiaci za roky 2018-2022 sa  toto podujatie neuskutočnilo. Žiakom bolo ocenenie 

zaslané na každú školu.  

                                                                                                                                                  

KONCERTY                                                                                                                                                                        

Verejné:  Neuskutočnené.                                                                                                                                               

Výchovné: Neuskutočnené.                                                                                                                  

Verejné vystúpenia:  Dni mesta Vranov – jún 2022 -  účinkovali 3 učitelia                                                                                                                     

Deň otvorených dverí : Neuskutočnený – začiatok rekonštrukcie budovy na Ul. A. Dubčeka.                                                                                                                             

Výstavy VO:                                                                                                                                            
Interné: V školskom roku 2021/2022 boli realizované 4 koncerty. Vystúpili na nich žiaci HO,TO, 

LDO. Scénu pripravili žiaci a učitelia VO. Účinkovalo na nich 54 žiakov.                                          

Vystúpenia na požiadanie: 9  vystúpení – účinkovali 9 žiaci a 5 učitelia 

ĎALŠIE AKTIVITY 

Hudobný odbor:                                                                                                                                                                       

- triedne prehrávky žiakov, tkzv. triedny koncert – uskutočnené na báze dobrovoľnosti počas 

dištančného vzdelávania – 3x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Výtvarný odbor :                                                                                                                                                                                                                                                            

- výstava absolventských prác v MsDK                                                                                                                                                                          

- estetizácia interiéru školy výtvarnými prácami , maľovanie veľkonočnej výzdoby mesta Vranov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- kronika                                                                                                                                                         

Literárno-dramatický odbor:                                                                                                                                                   

- natáčanie filmovej projekcie – december   jún 2022 , so spevom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Iné:                                                                                                                                                        

- aktualizácia web-stránky školy: Ing. Tomáš Stanislavský, Mgr. Zuzana Joneková                                                                                                              

-  hudobné sprievody na koncertoch:  Mgr. M. Pavolková, M. Jarka, DiS art. , Mgr. J. Majurník, 

Mgr. D. Jenčo,                                                                                                                                              

– filmové projekcie - A. Jenčo, Mgr. J. Radvanská, DiS. art 

 8) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená:                                                              
V tomto školskom roku  v máji 2022 začal projekt Optimalizácia a zníženie energetickej náročnosti 

budov, kde sme získali finančné prostriedky vo výške 477.000,- € bez DPH  na rekonštrukciu 

budovy na Ul. A. Dubčeka 880.   Vzhľadom ku začiatku rekonštrukčných prác sme  pozastavili 

prevádzku školy a od 1. júna 2022 do 30. júna 2022 žiaci prešli na dištančné vyučovanie.  Čo sa 

týka projektu, prebehla výmena všetkých radiátorov, vymenil sa kotol za dva menšie kondenzačné 

telesá, vymenili sa staršie typy okien, bola zavedená vzduchotechnika na rekuperáciu vzduchu, 

vymenila sa strešná krytina a časť krovu. Zo zadnej časti budovy sa vybudoval bezbariérový vstup 

do školských priestorov. Vo vnútorných priestoroch prebehla hygienická maľba všetkých učební 

a celá budova sa zateplila a natiahla sa nová fasáda. 

 

 



9) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti a kontrolnej činnosti:   

Na škole bola vykonaná finančná kontrola hlavnou kontrolórkou mesta Ing. Máriou Cingeľovou. 

Neboli zistené žiadne nedostatky. Ďalej bola vykonaná finančná kontrola s cieľom preveriť 

dodržiavanie podmienok stanovených v Oznámení o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie 

finančného príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“, zverejneného 

MPSVaR SR. Kontrolu vykonal ÚPSVaR Vranov nad Topľou – referát kontroly. Neboli zistené 

žiadne vážnejšie nedostatky. 

10) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach:     

Škola disponuje dvoma budovami:                                                                                                                                     

A. Dubčeka. č. 880 – hlavná budova so sídlom riaditeľstva školy                                                                            

Námestie slobody č. 965 – v r. 2007 rekonštruovaná v plnom rozsahu                                                                              

V obidvoch budovách je spolu 26 učební na individuálne a skupinové vyučovanie, z toho 4 učebne 

nevyhovujú pre nadmernú hlučnosť. V školskom roku 2022/2023 sa škola  bude snažiť o získanie 

finančných prostriedkov na odstránenie týchto nedostatkov – či už sponzorsky, prostredníctvom 

výziev a podobne. V nasledujúcom období sa bude škola snažiť získať aj finančné prostriedky na 

rekonštrukciu  budovy na Námestí slobody – aspoň vnútorné stierky, vymaľovanie, oprava sokľa 

po celej dĺžke budovy. 



11) Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky:               

ZUŠ dosahuje trvalo výborné výsledky, čoho dôkazom sú úspechy zo súťaží – uvedené v bode 7. 

Spolupráca s rodičmi                                                                                                                                                   

Spolupráca s Rodičovským združením pri ZUŠ je na veľmi dobrej úrovni. Výbor RZ zasadá podľa 

potrieb školy a rieši spolu s vedením školy množstvo oblastí života školy – v tomto roku sa 

zasadnutia uskutočnili  iba s výborom, kde sa prerokovávali iba menšie úhrady.  

12) Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania: 

Na štúdium na strednej, vysokej škole na základe talentovej skúšky boli prijatí žiaci:  

Ema Velčková – ŠÚV Košice – grafický dizajn 

Silvia Dvorjaková – ŠÚV Košice -  textilný dizajn 

Františka Mičková –Konzervatórium Timonova Košice – klasický tanec 

Bianka Demčáková – Konzervatórium Timonova Košice -  klasický tanec  

Vanesa Jacková -  Škola umeleckého priemyslu Svidník  

13) Informácie o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

1. pridelené finančné prostriedky od zriaďovateľa za rok 2021 k 31.12.2021:                                                  

dotácia:. 490. 504 €  + 62. 669, 40 €  „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“, zverejneného 

MPSVaR SR + 780 € COVID = spolu  582. 930,77  €                                                                                                                                       

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov – 29. 769 €                                                                                            

3. Vzdelávacie poukazy ZUŠ nevydáva.                                                                                                                             

4. Kapitálové zdroje – 0 €                                                                                                         

Finančné prostriedky na rok 2021 spolu: 582.930, 77 €. Z pridelených finančných prostriedkov 

uhradila škola: mzdy 356. 880,39 €, odvody 29. 761 €, tovary a služby 104 175,89 €  + 

nemocenské dávky  2.353, 74 €, poistné 122. 572, 03 €.                                                                                                             

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj: cestovné a stravné pre zamestnancov celkovej hodnote : 12. 546,16 €                                                                                                                                                    

Výdavky pre žiakov uhradilo Rodičovské združenie pri ZUŠ.                                                              

ZUŠ nesplnila plánované príjmy za čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ vo 

výške  33.600 € pretože táto suma bola schválená v rozpočte a skutočné príjmy boli vo výške 29. 

761 €.                                                                                                                                                                  

V školskom roku 2021/2022 ZUŠ získala  grant -  62. 669, 40 €  „Podpora udržania zamestnanosti 

v ZUŠ“, zverejneného MPSVaR SR.                                                                                                                                                         

 

 

Vo Vranove nad Topľou, 01.09.2022                                                                                          

                                                                                                                 Mgr. Zuzana Joneková  

                                                                                                                         riaditeľka školy  

 

 


