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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

a) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.december 2005 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

b) Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č.9/2006 

Z.z. 

c) Školský vzdelávací program 2013/2014 

d) Plán práce SZUŠ KP na školský rok 2013/2014 
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1) Identifikačné údaje o škole 

A. Názov školy:  Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej  

Adresa školy: č. 491, 943 52 Mužla 

Telefónne číslo: 036 / 749 45 06 

email:  szus.eufonia@gmail.com 

web stránka: www.szuspapp.sk 

Zriaďovateľ: Mgr. Katarína Pappová 

B. Vedenie školy Mgr. Katarína Pappová – riaditeľka 

Mgr. Monika Batková – zástupkyňa riaditeľky 

C. Rada školy   

V školskom roku 2013/2014 pracovala Rada školy v nasledovnom zložení: 

Forró Éva   -  predseda 

Viola Tímea   -  pokladníčka 

Mgr. Monika Batková -  delegovaný zástupca pedagogických zamestnancov 

Rada školy zasadala v školskom roku 2013/2014 celkovo 2 krát. 

 

D. Pedagogická a umelecká rada školy (PR) 

Je poradným orgánom riaditeľa školy. Je jednou z organizačných foriem činností 

pedagogického zboru školy, ktorá spája osobnú zodpovednosť jednotlivca (riaditeľa školy) so 

skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. 

Pedagogická rada počas svojich zasadnutí prerokúvala zásadné otázky výchovy a vyučovania, 

pedagogickú koncepciu školy, vyjadruje svoje stanoviská k dosiahnutým výsledkom vo 

výchove a vzdelávaní v škole i mimo nej a k opatreniam na odstránenie zistených 

nedostatkov. 

PR schvaľovala: 

plán práce školy na školský rok 2013/2014 

záverečnú hodnotiacu správu školy za uplynulý školský rok 

klasifikáciu žiakov (štvrťročne) 

 

 



 
 

Ďalej prerokovala: 

 pracovné činnosti pedagogických zamestnancov  

 štruktúru koncertov školy  

 výchovné koncerty školy  

 školský vzdelávací program  

 nadčasovú prácu a podmienky jej schvaľovania  

 projektové aktivity  

 Deň otvorených dverí a propagáciu školy  

Zasadnutia pedagogickej rady boli zvolané riaditeľkou školy a v školskom roku 2013/2014 

zasadala PR celkom 6 - krát. 

Zoznam pedagogických pracovníkov v školskom roku 2013/2014: 

Góra Zoltán    - hudobná náuka, hra na klavíri 

Oláh Tamás   - hra na klavíri 

Mgr. Monika Batková - výtvarné umenie 

Bc. Alica Danišová  - hra na husliach 

Mgr. Szabó Anikó  - hudobná náuka, hra na akordeóne 

Szilvia Dekická  - hudobná náuka, spev 

Mgr. art. Rikoň Alexander - hra na husliach 

Fekete János   - hra na bicích nástrojoch 

Fekete István   - hra na gitare 

Levente Péter   - literárno-dramatické umenie 

 

E. Predmetové komisie (PK) 

Na škole pracujú 3 odbory: hudobný, výtvarný a literárno-dramatický. 



 
 

Nakoľko hudobný odbor má zastúpené rôzne hudobné nástroje a je potrebné riešiť špecifické 

a odborné problematiky a otázky vyučovania v jednotlivých hudobných oddeleniach, sú 

vytvorené predmetové komisie, ktorých činnosť obsahuje: 

 vypracovanie plánu práce pre konkrétne oddelenie 

 návrhy pre spoločné projekty v rámci školy 

 príprava interných koncertov  a výber žiakov na verejné koncerty školy 

 vyhodnocovanie výsledkov a klasifikácie v danom oddelení 

 zapájanie sa do súťaží 

 na základe voľby v predmetovej komisii a jej odporučenia, riaditeľ školy vymenúva 

vedúceho PK 

V školskom roku 2013/2014 pracovali nasledovné predmetové komisie: 

klavírneho oddelenia, oddelenia dychových nástrojov, speváckeho oddelenia, oddelenie 

strunových nástrojov, oddelenie hudobnej náuky, oddelenie bicích nástrojov, výtvarného 

a literárno-dramatického odboru. 

 

2) Údaje o počte žiakov 

V školskom roku 2013/2014 školu navštevovalo 253 žiakov 

Hudobný odbor:    152 

Výtvarný odbor:    87 

Literárno – dramatický odbor: 14 

Údaje o počte novoprijatých žiakov – stav k 15. 09. 2013 

PŠ :  HO  14   

do ročníkov :  HO 59 

   VO 37 

   LDO 14 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

3) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

V školskom roku 2013/2014 boli výsledky klasifikácie na konci školského roku 

nasledovné: 

Prípravné štúdium:  52 

I. stupeň: 

prospelo:   137 

z toho s vyznamenaním: 129 

neprospelo:   0 

neklasifikovaní:   50 

 

 Počet zameškaných hodín za I. polrok 

celkom: 345,5 h 

ospravedlnených:  345,5 h  

neospravedlnených: 0 h 

priemer na 1 žiaka: 1,36 h 

 

 Počet zameškaných hodín za II. polrok 

celkom:  416 h 

ospravedlnených: 416 h  

neospravedlnených: 0 h 

priemer na 1 žiaka: 1,64 h 

 

Prijímacie skúšky do SZUŠ na školský rok 2013/2014 sa konali v dňoch 9.6. – 13.6.2014 

a 11.6. – 20.6.2013. 

Dodatočné prijímacie skúšky prebiehali v termíne 8. – 12. septembra 2014. 

 

4) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

Žiak Kristóf Viola bol prijatý na konzervatórium vo Váci na hudobný odbor v hry na 

klavíri. 

 

 



 
 

5) Študijné odbory a uplatňované učebné plány 

Na škole pracovali tri študijné odbory: 

a) hudobný /HO/ 

b) výtvarný /VO/ 

c) literárno-dramatický /LDO/ 

 

Vyučovanie prebiehalo podľa platných učebných plánov schválených Ministerstvom 

školstva SR dňa 20. augusta 2009 pod č. CD – 2009 – 27474/21375 – 1:911 s platnosťou 

od 1. septembra 2009.  

 

6) Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov k 30.6.2014 

Počet zamestnancov školy: 11 

Počet pedagógov: HO – 8,  VO – 1, LDO – 1  

Nepedagogický zamestnanci: 1  

 

7) Aktivity a prezentácia SZUŠ na verejnosti 

Prezentácia školy – koncerty, výstavy a udalosti v školskom roku 2013/2014 

September 

 Slávnostné zahájenie školského roka dňa 2. septembra v Štúrove – vystúpil sláčikový 

súbor Little Symphony, p. uč. Mgr. Szabó Anikó a Levente Péter s interaktívnym 

divadlom. 

Október 

 Jubilejný galakoncert speváckeho zboru Stilla Pectus v MsKS v Štúrove dňa 19. 

októbra. Čestný hosť: speváčka Pitty Katalin. Spoluúčinkujúci: Szabó Anna – harfa, 

spevácky zbor Gaudium Carminis, Gardenö Klaudia, p. uč. Góra Zoltán a Fekete 

István. 

 Školský koncert dňa 29. októbra v koncertnej sále v Štúrove. 

November 

 Školský koncert dňa 21. novembra v koncertnej sále v Štúrove. 



 
 

 Husľový recitál dňa 30. novembra, kde vystúpili bývalí žiaci našej školy: Cseri Kristóf 

a Kiss Flóra. 

December 

 Vianočný koncert a výstava dňa 15. decembra v MsKS v Štúrove, účinkovali žiaci 

našej školy, vystúpil detský spevácky zbor s vedením p. uč. Anikó Szabó, sláčikový 

súbor s vedením p. uč. Alici Danišovej, gitarový súbor s vením p. uč. István Fekete a 

žiaci literárno-dramatického odboru s vedením p. uč. Levente Péter. 

 Triedna prehrávka p. uč. Papp Katalin a Silvia Dekická dňa 18. decembra v koncertnej 

sále v Štúrove. 

Január 

 Školský koncert dňa 28. januára v koncertnej sále v Štúrove. 

Február 

 Klavírny recitál Tamása Oláha  a Kristófa Violu dňa 10. februára v koncertnej sále 

v Štúrove. 

 Triedna prehrávka p. uč. Góra Zoltán a Fekete János dňa 17. februára v koncertnej sále 

v Štúrove. 

 Triedna prehrávka p. uč. a Fekete István dňa 18. februára v koncertnej sále v Štúrove. 

 Klavírny recitál Szilárda Nagya, žiaka ZUŠ Štefana Németha Šamorínskeho dňa 19. 

februára v koncertnej sále v Štúrove. 

 Triedna prehrávka p. uč. Alici Danišovej a Alexandra Rikoňa dňa 21. februára 

v koncertnej sále v Štúrove. 

Marec 

 Školský koncert dňa 14. marca v koncertnej sále v Štúrove. 

 Kultúrny program žiakov našej školy v Kameníne. 

 Koncert učiteľov dňa 30. marca v Mužle, kde okrem pedagógov školy vystúpil aj 

spevácky zbor Stilla Pectus, detský spevácky zbor sláčikový súbor. 

Apríl 

 Husľový recitál dňa 11. apríla v koncertnej sále v Štúrove. 

 Školský koncert dňa 28. apríla v koncertnej sále v Štúrove. 



 
 

 Sláčikový súbor s vedením p.uč. A. Danišovej spoluúčinkoval na koncerte huslistky 

Illényi Katica dňa 30. apríla v MsKS v Štúrove. 

Máj  

 Poznávací zájazd na symfonickú rozprávku „Az erdő angyala“ dňa 14. mája 

v Ostrihome. 

 Vernisáž výstavy prác žiakov výtvarného odboru dňa 23. mája v ateliéry školy  

v Štúrove. 

 Školský koncert dňa 27. mája v koncertnej sále v Štúrove. 

 Triedny koncert p. uč. Zoltána Góru v koncertnej sále v Štúrove. 

Jún 

 Deň otvorených dverí „Cifra Palota“ v spolupráci s Kultúrnym združením Štúrovo 

a okolie dňa 7. júna v Štúrove.  

 Klavírny recitál, kde účinkovali študenti Konzervatória Vác a VŠMU Bratislava dňa 

20. júna v koncertnej sále v Štúrove. 

 Slávnostné ukončenie školského roka 27. júna v Štúrove. 

 

8) Súťaže a prehliadky 

V hudobnom odbore žiaci sa zapojili do Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von 

Beliczayho. V komornej hre v I. kategórii súťažili Zsófia Bertóková, Gábor Mitták, Jázmin 

Janicseková, Bianka Barbara Bartiová a Emma Milus. Získali strieborné pásmo. Žiakov 

pripravila Papp Katalin. 

9) Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci, BOZP žiakov a jej 

plnenie zo strany zamestnávateľa, bolo zabezpečované podľa ZP a príslušných zákonov, 

vyhlášok a nariadení týkajúcich sa BOZP. 

 

10) Ciele a úlohy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 

na príslušný školský rok a vyhodnotenie ich plnenia 

Ciele a úlohy vyplývajú z bodov SWOT analýzy.  Každá jednotlivá úloha je rozpracovaním 

slabých stránok školy, príležitostí alebo ohrození vyššie uvedenej analýzy. 



 
 

 Zabezpečiť finančné zdroje a efektivitu ich vynaloženia na nákup nových hudobných 

nástrojov a opravu už existujúcich v spolupráci s rodičovským združením pri SZUŠ 

Kataríny Pappovej, nadáciami, individuálnymi sponzormi a z rozpočtu školy. 

termín kontroly: priebežne 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: riaditeľka školy 

vyhodnotenie: čiastočne splnené, škola zakúpila  kontrabas, akordeón a husle. Pokračovať v 

danej úlohe aj v nasledujúcich obdobiach. 

 Zabezpečiť kvalifikovaného pedagóga z predmetu hra na gitare. 

termín kontroly: školský rok 2012/2013  

termín splnenia: školský rok 2013/2014  

zodpovední: riaditeľka školy 

vyhodnotenie: naďalej hľadanie riešenia danej situácie 

 Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie stredné vzdelávanie. 

termín kontroly: školský rok 2012/2013  

termín splnenia: školský rok 2013/2014  

zodpovední: triedny učitelia 

vyhodnotenie: splnené, žiak Kristóf Viola je prijatí na konzervatórium vo Váci. 

 

 Rozšíriť spoluprácu s inými partnerskými školami na Slovensku i zahraničí. 

termín kontroly: priebežne 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: všetci ped. zamestnanci 

vyhodnotenie: trvalá úloha, výborná spolupráca s Konzervatóriom vo Váci. 

 Rozšíriť existujúcich telies zložených zo žiakov aj pedagógov školy,  vytvoriť sláčikový 

súbor. 

termín kontroly: priebežne 

termín splnenia: trvalá úloha 

zodpovední: všetci ped. zamestnanci 

vyhodnotenie: úloha splnená 



 
 

11) Priestorové a materiálno-technické podmienky SZUŠ 

Priebežne sa podľa finančných možností sa skvalitňuje pracovné prostredie učiteľov 

a triedy sa vybavujú novými učebnými pomôckami.  

V tomto školskom roku sa škole podarilo zakúpiť koncertné akordeón a kontrabas.  

Vyučovanie sa realizovalo v: 

- ZŠ J. Endrődyho s VJM, Mužla /sídlo školy/ 

- ZŠ S. Petőfiho s VJM, Kamenín 

- ZŠ L. Csongrádyho s VJM, Svodín 

- ZŠ s VJM Bíňa 

- ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce 

- Štúrovo – Hlavná 2/A 

 

12) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti. 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Školský rok     2013/2014 

Rozpočet na rok 2013   110 484 

Bežné výdavky    110 484 

Kapitálové výdavky   5400  

Rozpočet na rok 2014   128 400 

Bežné výdavky    128 400 

Kapitálové výdavky   0  

Výdavky školy v šk. roku 2013/2014 v € - čerpané z dotácie 

501 spotreba materiálu 7 842 

512 cestovné 4 192 

518 ostatné služby 16 007 

521 mzdové náklady 60 570 

524 zákonné sociálne a zdravotné poistenie 19 981 

527 zákonné sociálne náklady 1 892 

 

Výdavky SPOLU :  110 484 

 

 



 
 

Rozpočty z rokov 2013 a 2014 prepočítané na školský rok 2013/2014 

110 484 : 12 = 9 207 / 1 mesiac x 4 mesiace =   36 828 

128 400 : 12 = 10 700 / 1 mesiac x 8 mesiacov =  85 600 

za školský rok 2013/2014     122 428 

 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

Príspevky I. polrok   = 6 214 

Príspevky II. polrok   = 5 520    

Spolu za školský rok 2012/2013 = 11 734 

 

Výdavky školy v € - čerpané zo školného 

501 spotreba materiálu 1 529  

514 reprezentačné 289 

518 ostatné služby 4 689 

 

Výdavky SPOLU: 11 907 

 

13) SWOT analýza 

 

Silné stránky 

- elokované pracoviská ponúkajú žiakom umelecké vzdelávanie bez cestovania 

- príjemná pracovná atmosféra 

- vhodná poloha budovy na elokovanom pracovisku v Štúrove, bezpečný a atraktívny 

dvor vyhovuje žiakom všetkých vekových skupín 

- zodpovednosť aj spoľahlivosť  pedagogických aj nepedagogických zamestnancov 

- ústretovosť vedenia školy ku riešeniu problémov voči žiakom, rodičom 

a zamestnancom 

- spolupráca s rodičmi 

- spolupráca so základnými školami na elokovaných pracoviskách 

 

Slabé stránky 

- nedostatočné odhlučnenie tried a koncertnej sály školy 



 
 

- nedostatok priestorov na vyučovanie   

- nízke finančné ohodnotenie nadštandardných aktivít učiteľov 

  

Príležitosti 

- rozširovanie spolupráce s inými ZUŠ na Slovensku ale aj v zahraničí 

- možnosť získania nových sponzorov 

- získavanie finančných prostriedkov z existujúcich fondov a grantov v spolupráci 

s rodičovským združením  

 

Riziká 

- slabé finančné ohodnotenie všetkých zamestnancov 

- migrácia pedagogických zamestnancov  

- nadmerná administratívna zaťaženosť školy a pedagogických zamestnancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala 

Mgr. Anikó Szabó 

zástupkyňa riaditeľky 

 

 

 


