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Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej, 

943 52 Mužla,  č.491

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) Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR 

č.9/2006 Z.z.

c) Školského vzdelávacieho programu 2015/2016
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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. Anikó Szabó – zástupkyňa riaditeľky

C. Združenie rodičov pri SZUŠ Kataríny Pappovej 

Pravidelne stretnutia ako byť nápomocný chodu školy, morálna a finančná pomoc škole. V 

školskom roku 2015/2016 pracovalo združenie rodičov v nasledovnom zložení:

Éva Forró - predseda

Anita Koštrnová-Szombatová - pokladníčka

Zuzana Mittáková - predseda revíznej komisie

Mgr. Anikó Szabó - delegovaný zástupca ped. zamestnancov

Pravidelné stretnutia ako byť nápomocný chodu školy, morálna a finančná pomoc škole. 

Združenie rodičov zasadalo v školskom roku 2015/2016 celkovo 2 krát.

D. Pedagogická a umelecká rada školy (PR)

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

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

skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy.

Základné témy rokovaní: školská legislatíva, interné predpisy a normy školy, príprava 

podujatí, odborné a metodické témy, kontrola kvality  výchovno-vzdelávacieho procesu, 

návrhy na zlepšenie pracovného prostredia.

PR schvaľovala:

- plán práce školy na školský rok 2015/2016

- záverečnú hodnotiacu správu školy za uplynulý školský rok

- klasifikáciu žiakov (štvrťročne)

Ďalej prerokovala:

 pracovné činnosti pedagogických zamestnancov 

 štruktúru koncertov školy 
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 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 2015/2016 

zasadala PR celkom 6 - krát.

Zoznam pedagogických pracovníkov v školskom roku 2015/2016:

Mgr. Katarína Pappová - hra na husliach

Mgr.art. Rikoň Alexander - hra na husliach

Mgr. Alica Danišová - hra na husliach

Mgr. Štefan Alt - hra na husliach

Góra Zoltán - hudobná náuka, hra na klavíri

Gabriela Vidová - hra na klavíri

Mgr.art. Jana Zanis - hra na klavíri, korepetícia

Mgr. Szabó Anikó - hudobná náuka, hra na akordeóne

Bc. Monika Farkasová - spev, zborový spev

Bálint Takács - hra na bicích nástrojoch

Carlington Codner - hra na gitare

Fekete István - hra na gitare

Gáspár Csilla - hra na violončele

Mgr. Lea Bolyaová - výtvarné umenie

Barbara Gocníková - výtvarné umenie

Levente Péter - literárno-dramatické umenie

Molnár Peter - tanečný odbor

E. Predmetové komisie (PK)

Na škole pracujú 4 odbory: hudobný, výtvarný, tanečný 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:
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 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 2015/2016 pracovali nasledovné predmetové komisie:

 oddelenie klávesových, dychových a bicích nástrojov – vedúci Góra Zoltán

 oddelenie hudobnej náuky a spevu – Mgr. Anikó Szabó

 oddelenie strunových nástrojov – Mgr. Alica Danišová

2) Údaje o počte žiakov
Celkový počet žiakov k 15. 09. 2015: 343

z toho: hudobný odbor: 194

výtvarný odbor: 86

tanečný odbor: 49

literárno – dramatický odbor: 14

Celkový počet žiakov k 30. 06. 2016: 262

z toho: hudobný odbor: 168

výtvarný odbor: 50

tanečný odbor: 33

literárno – dramatický odbor: 11

Údaje o počte novoprijatých žiakov – stav k 15. 09. 2015

HO 54

VO 28

TO 35

LDO 4

spolu: 121
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3) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

V školskom roku 2015/2016 boli výsledky klasifikácie na konci školského roka nasledovné:

Prípravné štúdium: 15

I. stupeň:

prospelo: 247

z toho s vyznamenaním: 231

neprospelo: 0

spolu žiakov: (+15 žiakov PŠ) = 262

Počet zameškaných hodín za II. polrok

celkom:  856 h

ospravedlnených: 856 h 

neospravedlnených: 0 h

priemer na 1 žiaka:  3,55 h

Prijímacie skúšky do SZUŠ Kataríny Pappovej na školský rok 2015/2016 sa konali 

v dňoch  8. – 12. júna 2015. Dodatočné prijímacie skúšky prebiehali v termíne 7. – 11. 

septembra 2015.

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

školy

Žiačka Bettina Gašpárová bola prijatá na Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša 

v Topoľčanoch na odbor hra na husliach.

5) Študijné odbory a uplatňované učebné plány

Na škole pracovali štyri študijné odbory:

a) hudobný /HO/

b) výtvarný /VO/

c) tanečný /TO/

d) literárno-dramatický /LDO/
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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 30.6.2016

A. Pedagogickí zamestnanci –  16

Študijný 
odbor

Fyzický počet 
pedagogických 
zamestnancov

Počet 
pedagogických 
zamestnancov – 

pracovná 
zmluva

Počet 
pedagogických 
zamestnancov – 

dohoda 
o pracovnej 

činnosti

Počet 
pedagogických 
zamestnancov 

- živnosť

HO 12 8 3 1
VO 2 1 1 0
TO 1 1 0 0
LDO 1 0 0 1
spolu 16 10 4 2

B. Nepedagogickí zamestnanci – 2 

 Lívia Vargová – PAM 
 Magdaléna Bajtaiová – účtovníčka

C. Vyhodnotenie plnenia kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov

Pedagogický zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa požadovaného vzdelania sa 
zaradí do týchto kariérových stupňov:
Kariérový stupeň:

a) začínajúci pedagogický zamestnanec: 
Barbara Gocníková

b) samostatný pedagogický zamestnanec:  
Mgr. Szabó Anikó, Zoltán Góra, Mgr. Alica Danišová, Mgr.art. Rikoň Alexander, Mgr. 
Štefan Alt, Gabriela Vidová, Bc. Monika Farkasová, Mgr.art. Jana Zanis, Bálint Takács, 
Carlington Codner, Csilla Gáspár, Fekete István, Levente Péter, Peter Molnár, Mgr. Lea 
Bolyaová

c) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou: 
Mgr. Katarína Pappová
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Kariérová pozícia:

Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagóga na výkon špecializovaných alebo 
riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných 
kompetencií.

a) pedagogický zamestnanec špecialista (triedny učiteľ, uvádzajúci pedagogický 
zamestnanec, vedúci predmetovej komisie):

Mgr. Katarína Pappová – triedny učiteľ
Bc. Monika Farkasová – triedny učiteľ, vedúca HO
Zoltán Góra – triedny učiteľ, vedúci PK
Mgr. Anikó Szabó – triedny učiteľ, vedúca PK
Mgr. Alica Danišová – triedny učiteľ, vedúca PK
Mgr.art. Rikoň Alexander – triedny učiteľ
Gabriela Vidová – triedny učiteľ
Mgr. Štefan Alt – triedny učiteľ
Fekete István – triedny učiteľ
Bálint Takács – triedny učiteľ
Csilla Gáspár – triedny učiteľ
Carlington Codner – triedny učiteľ
Mgr. Lea Bolyaová - triedny učiteľ, vedúca VO
Peter Molnár – triedny učiteľ, vedúci TO
Levente Péter – triedny učiteľ, vedúci LDO
Barbara Gocníková – triedny učiteľ

b) vedúci pedagogický zamestnanec: 

Mgr. Katarína Pappová – riaditeľka
Mgr. Szabó Anikó – zástupkyňa riaditeľky 
Peter Molnár – zástupca riaditeľky

D. Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov – absolvované školenia, semináre, kurzy, 
tvorivé dielne 

10.9.2015 – 30.10.2015 „Aktivizujúce metódy vo výchove“ – inovačné vzdelávanie, MPC 
Komárno, účastník: Mgr. Anikó Szabó

7) Aktivity a prezentácia SZUŠ Kataríny Pappovej na verejnosti
Prezentácia školy – koncerty, výstavy a udalosti v školskom roku 2015/2016
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September

 Slávnostné zahájenie školského roka dňa 2. septembra 2015 v Štúrove – vystúpili žiaci 

školy: Emily Liliána Szikorová, Attila Gyetven a Viola Máté.

Október

 Dňa 2. októbra spevácky zbor Stilla Pectus sa zúčastnil na 39. Medzinárodnom 

stretnutí speváckych zborov v Dorogu. 

 Školský koncert dňa 28. októbra v koncertnej sále v Štúrove. Účinkovalo 12 žiakov.

November

 Koncert Evy Korpásovej v spolupráci s Kultúrnym združením Štúrovo a okolie dňa 

11. novembra v koncertnej sále v Štúrove.

 Dňa 14. novembra v kultúrnom dome v Mužle detský sláčikový súbor SZUŠ Kataríny 

Pappovej spoluúčinkoval na koncerte regionálneho sláčikového orchestra zo žiakov 

a učiteľov hudobných škôl Dorog, Ostrihom a Nyergesújfalu, SZUŠ Kataríny 

Pappovej a Little Symphony s názvom Kézfogás – Podanie rúk.

 Dňa 20. novembra účinkovanie pedagógov a žiakov školy na slávnostnom výročí 

zlatej svadby na obecnom úrade v Mužle. 

 Účinkovali žiaci našej školy a pedagógovia Zoltán Góra a Carlington Codner.

 Školský koncert dňa 20. novembra v koncertnej sále v Štúrove. Účinkovalo 21 žiakov.

 Dňa 21. novembra spevácky zbor STILLA PECTUS sa zúčastnil na medzinárodnom 

stretnutí speváckych zborov v Maďarsku, Váchartyán. 

December

 Dňa 8. decembra triedna prehrávka Gabriely Vidovej. Účinkovalo 14 žiakov.

 Dňa 9. decembra kultúrny zájazd do Budapešti na predstavenie ,,Téli Tánc“ v 

Paláci Umení. 

 Dňa 11.decembra triedna prehrávka Bc. Moniky Farkasovej v konc.sále v Štúrove.

 Vianočný koncert a výstava dňa 13. decembra v MsKS v Štúrove o 17:00. Na 

koncerte vystúpil detský spevácky zbor školy, žiaci literárno-dramatického odboru, 

detský sláčikový súbor školy, spevácky zbor Stilla Pectus a vybraní žiaci školy. 

Rodičovské združenie prispelo k zabezpečeniu občerstvenia pre vystupujúcich. Na 

koncerte sa zúčastnilo 400 divákov.
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 Dňa 14. decembra triedna prehrávka Zoltána Góru, Bálinta Takácsa, Carlingtona 

Codnera a  Istvána  Feketeho v koncertnej sále v Štúrove.

 Triedna prehrávka Mgr. Alici Danišovej a Mgr.art. Alexandra Rikoňa dňa 16. 

decembra v koncertnej sále v Štúrove. Účinkovalo 25 žiakov.

 Triedna prehrávka Mgr. Kataríny Pappovej a Mgr. Anikó Szabó dňa 17. decembra 

v koncertnej sále v Štúrove. Účinkovalo 14 žiakov.

Február

 Kultúrny zájazd dňa 3. februára na predstavenie „Országjáró Mátyás király“ 

v Novom Divadle v Budapešti. Po predstavení vybraní žiaci našej školy navštívili 

sídlo maďarskej televíznej stanice RTL klub v Budapešti a zúčastnili sa castingu do 

relácie „Kicsi óriások“.

 Triedna prehrávka pedagóga Csilla Gáspár dňa 4. februára v koncertnej sále v Štúrove. 

Marec

 Školský koncert dňa 17. marca v koncertnej sále v Štúrove. Vystupovalo 17 žiakov. 

 Dňa 20. marca učiteľka výtvarného odboru Barbara Gocníková sa zúčastnila na 

veľkonočných trhoch v mestskom múzeu v Štúrove. 

 Triedna prehrávka Gabriely Vidovej dňa 22. marca. Vystupovalo 12 žiakov.

Apríl

 Učiteľský koncert a výstava dňa 9. apríla v MsKS v Štúrove. Vystupovali všetci 

učitelia školy, ďalej detský sláčikový súbor, detský spevácky zbor a spevácky zbor 

Stilla Pectus. Hosťami koncertu bol folklórny súbor Varjos, Big band skupina školy 

Antala Molnára z Budapešti a slovenská herečka Petra Molnárová. Na koncerte 

zazneli tvorby skladateľov J. Straussa, N. Paganiniho, A. Piazzollu, F. Lehára, H. 

Wienawskeho, I. Hrušovského a A. Vivaldiho. Rodičovské združenie prispelo 

k zabezpečeniu občerstvenia a recepcii po koncerte. Koncert mal pozitívny ohlas 

v miestnej médii. Na koncerte sa zúčastnilo okolo 400 divákov.

 Vystúpenie speváckeho zboru Stilla Pectus dňa 23. apríla vo Vyšehrade.

 Školský koncert dňa 27. apríla v koncertnej sále v Štúrove. Vystupovalo 12 žiakov. 

 Slávnostný galavečer vo Svodíne z príležitosti 65. výročia základnej školy L. 

Csongrádyho s VJM dňa 29. apríla. Na programe vystupoval aj pedagóg našej školy 

Zoltán Góra.
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Máj

 Dňa 1. mája žiaci tanečného odboru pod vedením Petra Molnára a detský spevácky 

zbor pod vedením Anikó Szabó vystúpili na Majáles na pešej zóne v Štúrove, ktorý 

organizovalo Mestské kultúrne stredisko v Štúrove. 

 Školský koncert dňa 12. mája v koncertnej sále v Štúrove. Vystupovalo 14 žiakov. 

 Benefičný koncert pre Tomáška v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v 

Štúrove dňa 15. mája v MsKS v Štúrove. Na programe účinkovali žiaci a učitelia 

SZUŠ K. Pappovej a Špeciálnej základnej školy v Štúrove a nasledovní hostia: László 

Lovas, Kristóf Cseri, Adam Halász, Imrich Farkas, Emil Hasala, Erik Hasala.

 Pamätný večer Mikuláša Schneidera-Trnavského z príležitosti 135. jeho narodenia 

dňa 18. mája 2016 v Kine Danubius v Štúrove. Spoluúčinkoval spevácky zbor Stilla 

Pectus.

 Dňa 23. mája triedna prehrávka Zoltána Góru, Bálinta Takácsa a Carlingtona Codnera 

v koncertnej sále v Štúrove.

 Dňa 26. mája triedna prehrávka Alici Danišovej v koncertnej sále v Štúrove.

 Absolventský koncert dňa 27. mája v koncertnej sále v Štúrove. Absolventmi 

hudobného odboru školy boli Fanni Bugyik – klavír z triedy Gabriely Vidovej, Bettina 

Gašpárová – hra na husliach z triedy Kataríny Pappovej a Bence Székely – hra na 

husliach z triedy Alici Danišovej.

Jún

 Školský koncert dňa 2. júna v koncertnej sále v Štúrove. Vystupovalo 8 žiakov. 

 Triedna prehrávka pedagóga Csilla Gáspár dňa 2. júna v koncertnej sále v Štúrove.

 Husľový recitál dňa 3. júna v koncertnej sále v Štúrove. Vystupovali bývalí žiaci školy 

Flóra Kissová a Kristóf Cseri.

 Dňa 4. júna sa uskutočnil metodický deň Cifra Palota v priestoroch SZUŠ Kataríny 

Pappovej v Štúrove. Na celodennom programe vystupovali žiaci tanečného odboru, 

detský spevácky zbor, detský sláčikový súbor a vybraní žiaci našej školy. Denný 

program obohatili výtvarné a remeselnícke činnosti. Metodický deň sa uskutočnil 

v spolupráci a rodičovským združením pri SZUŠ Kataríny Pappovej.

 Triedna prehrávka Gabriely Vidovej dňa 10. júna v koncertnej sále v Štúrove.

 Triedna prehrávka pedagógov Jana Zanis, Carlington Codner, Anikó Szabó a Štefan 

Alt dňa 20. júna vo Svodíne.
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 Vystúpenie speváckeho zboru Stilla Pectus na 46. medzinárodnom stretnutí 

speváckych zborov dňa 18. júna v Dorogu.

 Slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení dňa 30. júna na 

pešej zóne. Koncert bol súčasťou podujatia Štúrovské hudobné leto pod názvom 

Hudobná letná kytica organizované Mestským kultúrnym strediskom. Vystúpil 

detský spevácky zbor školy, žiaci literárno-dramatického odboru, detský sláčikový 

súbor školy, spevácky zbor Stilla Pectus a vybraní žiaci školy.

Júl

 Letný tábor pri Balatóne v dedinke „Vászoly“  pre žiakov školy v dňoch 7. – 14. júla.

8) Súťaže a prehliadky

Výtvarný odbor

Pod vedením Mgr. Lei Bolyaovej sa zúčastnil výtvarný odbor na nasledovných súťažiach:

- Výtvarná súťaž firmy Salisbury Kft. Hungary. Téma: Ja, ako archeológ. Cenu poroty 

získali Alexandra Faragóová a Réka Kanyicska.

-  Mesto budúcnosti 2016. Usporiadateľ: ZUŠ Lučenec. Téma: Človek budúcnosti.

- Zlatý drak 2016. Usporiadateľ: SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica. Téma: Čaroles.

- XII. výtvarná súťaž združenia Ister-Granum v Ostrihome. Téma: „Mit hoz a jövő?“ 

9) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP žiakov a jej plnenie zo strany 

zamestnávateľa, bolo zabezpečované podľa ZP a príslušných zákonov, vyhlášok 

a nariadení týkajúcich sa BOZP. Školenie sa uskutočnilo pre všetkých zamestnancov 

školy dňa 31. augusta 2015. Škola zabezpečila nové hasiace prístroje na poschodie na 

elokovanom  pracovisku v Štúrove, Hlavná 2/A.
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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, doplnenie materiálno-technického vybavenia školy 

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 za školský rok 2015/2016: čiastočne splnené, škola nakúpila harfu, nové 

lavice a stoly do triedy skupinového vyučovania na elokovanom pracovisku v Štúrove. 

Pokračovať v danej úlohe aj v nasledujúcich obdobiach.

 Vytvoriť vyhovujúcu podlahu pre tanec a zabezpečiť tyče a zrkadlá v tanečnej sále na 

elokovanom pracovisku v Štúrove.

termín kontroly: školský rok 2014/2015

termín splnenia: školský rok 2015/2016

zodpovední: riaditeľka školy

vyhodnotenie za školský rok 2015/2016: čiastočne splnené, podarilo sa zabezpečiť tyče 

a zrkadlá.

 Zabezpečiť kvalifikovaného pedagóga z predmetu hra na klavíri.

termín kontroly: školský rok 2014/2015

termín splnenia: školský rok 2015/2016

zodpovední: riaditeľka školy

vyhodnotenie za školský rok 2015/2016: splnené, pedagóg Mgr.art. Jana Zanis začala 

vyučovať od začiatku II. polroka, 2. februára 2016.

 Vytvárať triedy na materských školách na elokovaných pracoviskách.

termín kontroly: školský rok 2014/2015

termín splnenia: školský rok 2015/2016

zodpovední: riaditeľka školy
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vyhodnotenie za školský rok 2015/2016: čiastočne splnené, v Mužle a na elokovanom 

pracovisku Štúrovo nadané deti materských škôl sa zúčastnia vyučovania výtvarného a 

tanečného odboru našej školy. Pri zvýšení záujmu detí materských škôl o umelecké 

vzdelávanie bude možné vytvárať triedy skupinového vyučovania na uvedených elokovaných 

pracoviskách.

 Zvyšovanie počtu žiakov tanečného a výtvarného odboru.

termín kontroly: školský rok 2014/2015

termín splnenia: školský rok 2015/2016

zodpovední: vedenie školy

vyhodnotenie za školský rok 2015/2016: 

 Pripraviť nadaných žiakov na ďalšie stredné vzdelávanie. 

termín kontroly: školský rok 2014/2015

termín splnenia: trvalá úloha

zodpovední: triedni učitelia

vyhodnotenie za školský rok 2015/2016: splnené, žiačka Bettina Gašpárová bola prijatá na 

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.

 Pripravovať absolventov pre život na trh práce s dobrými vlastnosťami a kvalitnými 

hodnotami ako napr. tolerantnosť, dobré medziľudské vzťahy, kultúrnosť a dobrá 

morálka.

termín kontroly: priebežne

termín splnenia: trvalá úloha

zodpovední: všetci ped. zamestnanci

vyhodnotenie za školský rok 2015/2016: úloha splnená

 Rozšíriť spevácky zbor Stilla Pectus zložených z  pedagógov školy a rodičov žiakov 

školy.

termín kontroly: 2014/2015

termín splnenia: trvalá úloha

zodpovední: všetci ped. zamestnanci

vyhodnotenie za školský rok 2015/2016: úloha čiastočne splnená
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 Hľadanie možností pre kontinuálne vzdelávanie zamestnancov.

termín kontroly: 2014/2015

termín splnenia: trvalá úloha

zodpovední: vedenie školy

vyhodnotenie za školský rok 2015/2016: úloha čiastočne splnená, zástupkyňa Mgr. Anikó 

Szabó absolvovala kontinuálne vzdelávanie pod názvom „Aktivizujúce metódy vo výchove“ 

poskytnuté Metodicko-pedagogickým centrom v Komárne. 

 Účasť na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných súťažiach a prehliadkach.

termín kontroly: 2014/2015

termín splnenia: trvalá úloha

zodpovední: vedenie školy

vyhodnotenie za školský rok 2015/2016: úloha čiastočne splnená, výtvarný odbor sa 

zúčastnil mnohých celoslovenských súťažiach.

11) Priestorové a materiálno-technické podmienky SZUŠ
Priebežne podľa finančných možností sa skvalitňuje pracovné prostredie učiteľov 

a triedy sa vybavujú novými učebnými pomôckami. 

V tomto školskom roku sa škole podarilo zakúpiť :

o  harfa

o  husle 1/8, husle 1/4

o  violončelo 1/2

o  notové stojany

o  lavice a stoly pre žiakov hudobného odboru

o  drevené zábradlie a zrkadlá pre žiakov tanečného odboru

o  klávesová melodika, klávesová harmonika

o  jedálenský set

o  kancelárske vybavenie,  PC

Vyučovanie sa realizovalo v:

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

- ZŠ S. Petőfiho s VJM, Kamenín

- ZŠ L. Csongrádyho s VJM, Svodín
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- ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce

- Štúrovo – Hlavná 2/A, konkrétne v 7 miestnostiach

 prízemie: koncertná sála, výtvarná a tanečná sála, učebňa pri koncertnej sále, 

učebňa pri výtvarnej a tanečnej sále

 poschodie: riaditeľňa, učebňa hudobnej náuky a učebňa zástupkyne riaditeľky

12) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti

1. dotácia finančných prostriedkov poskytnutá OÚ v Mužle v objeme

Rozpočet na rok 2015 je 168 000 €, bežné výdavky 168 000 €, kapitálové výdavky 0 €. 

Rozpočet na rok 2016 je 208 800 €, bežné výdavky 208 800 €, kapitálové výdavky 0 €.

Výdavky školy v šk. roku 2015/2016 v € - čerpané z dotácie

512 cestovné 2 913,32

518 všeobecné služby, Telekom, sl./bank.popl./nájom 23 875,73

521 mzdové náklady 115 828,96

524 zákonné sociálne a zdravotné poistenie 40 384,48

527 zákonné sociálne náklady/v tom tvorba soc. fondu + príspevok na 
stravovanie

2 457,77

502 energia, plyn, voda 2 044,79

Výdavky SPOLU :  187.505,05 €

Rozpočty z rokov 2015 a 2016 prepočítané na školský rok 2015/2016

168 000 : 12 =  / 1 mesiac x 4 mesiace   =    56 000

 208 800 : 12 =  / 1 mesiac x 8 mesiacov =  139 200

Spolu za školský rok 2015/2016           195 200

Zostatok 7694,95 € prevedené na nasledujúci školský rok.
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2. príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

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

Príspevky I. polrok  = 9 580

Príspevky II. polrok  = 6 980

Spolu za školský rok 2015/2016 = 16 560

Výdavky školy v € - čerpané zo školného

501 spotreba materiálu/hud.nást./interiér.vybav./všeob.materiál 11 374,93

511 oprava a údržby 354

518 všeobecné služby 4 580,98

Výdavky SPOLU:  16 309,91 €

Zostatok:  250,09 €

13) Spolupráca školy

a. Spolupráca s rodičmi a žiakmi

Škola pravidelne informuje rodičov a zákonných zástupcov o prospechu a dosiahnutých 

výsledkoch žiaka. Žiak a zákonní zástupcovia spolupracujú s triednymi učiteľmi a školou. 

Orgánom zastupujúcim záujmy rodičov je Rodičovské združenie pri SZUŠ K. Pappovej.

b. Spolupráca inými školami a organizáciami

- ZŠ J. Endrődyho s VJM, Mužla 

- ZŠ S. Petőfiho s VJM, Kamenín

- ZŠ L. Csongrádyho s VJM, Svodín

- ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce

- Hudobná škola Antala Molnára, Budapešť

- ZUŠ Taussigova, Praha

- Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislava

- Štátne konzervatórium, Bratislava

- Stredná odborná škola hudobného umenia Bartóka – Pikéthyho vo Váci

- Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany

- Špeciálna základná škola Štúrovo

- Slovenská národná galéria



20

- Hudobná škola Bence Szabolcsiho, Nyergesújfalu

- Hudobná škola Zsolta Nándora, Ostrihom

- Schola Privata – súkromná stredná odborná škola s VJM Kolárovo

- ZUŠ Komárno

- ZUŠ Šamorín

- ZUŠ Šahy

- ZUŠ Nové Zámky

c. Spolupráca s obecnými a kultúrnymi inštitúciami, organizáciami, právnymi 

subjektmi či umelcami

- Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

- Obecný úrad Mužla

- Mestské kultúrne stredisko Štúrovo

- Spevácky zbor Stilla Pectus

- Kino Danubius Štúrovo

- Kultúrne združenie Štúrovo a okolie

- Obecný úrad Kamenín

- Obecný úrad Kamenica nad Hronom

- Music Shop Štúrovo

- V. Rózsár Brigitta – klaviristka

- Gryllus Vilmos

- Nadácia Linum, Nagykovácsi

- Jela Špítková – Univerzitat für Musik und dastellende Kunst, Viedeň

14)   SWOT analýza

Silné stránky

- elokované pracoviská ponúkajú žiakom 
umelecké vzdelávanie bez cestovania

- vysoká úroveň koncertov hudobného 
odboru

- príjemná pracovná atmosféra
- vhodná poloha budovy na elokovanom 

pracovisku v Štúrove, bezpečný a 
atraktívny dvor vyhovuje žiakom 
všetkých vekových skupín

Slabé stránky

- nedostatočné odhlučnenie tried 
a koncertnej sály školy

- nízka účasť hudobného odboru na 
regionálnych, celoslovenských i 
medzinárodných súťažiach a 
prehliadkach

- nedostatočná komunikácia medzi 
rodičmi a pedagógmi 

- chýbajúci kvalifikovaný pedagóg na 
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- kvalita a profesionalita pedagogických aj 
nepedagogických zamestnancov

- ústretovosť vedenia školy k riešeniu 
problémov voči žiakom, rodičom 
a zamestnancom

- pravidelná spolupráca so základnými 
školami na elokovaných pracoviskách

- podpora rodičovského združenia

gitaru
- nízke finančné ohodnotenie 

nadštandardných aktivít učiteľov

Príležitosti

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

- spolupráca s materskými školami na 
elokovaných pracoviskách

- zatraktívnenie výtvarného odboru 
prostredníctvom zakúpenia IKT

- rozšírenie priestorov na elokovanom 
pracovisku v Štúrove

- možnosť získania nových sponzorov
- zatraktívnenie webovej stránky školy
- získavanie finančných prostriedkov z 

existujúcich fondov a grantov 
v spolupráci s rodičovským združením 

Riziká

- trvajúce slabé finančné ohodnotenie 
všetkých zamestnancov

- migrácia pedagogických zamestnancov 
- nadmerná administratívna zaťaženosť 

školy a pedagogických zamestnancov

15)   Ďalšie informácie o škole

Základné umelecké školy poskytujú žiakom základy umeleckej a estetickej výchovy. ZUŠ 

plnia dôležitú úlohu - vychovávajú budúcich producentov rôznych záujmových umeleckých 

činností a poslucháčov vnímajúcich divadelnú, tanečnú, koncertnú, výtvarnú a inú tvorbu 

umeleckého života národov. Súkromná ZUŠ Kataríny Pappovej pripravuje talentovaných 

žiakov na stredné odborné umelecké školy, vysoké školy s umeleckým alebo pedagogickým 

zameraním. Je to však podmienené záujmom žiakov a ich výberom povolania. Vychovávame 

však hlavne poslucháčov a pozorovateľov umení, učíme svojich žiakov estetike, cibríme ich 

vnímanie a zmysluplne napĺňame voľný čas žiakov. Nemožno teda výsledky prijatia na ďalšie 

štúdium našich zrovnávať so základnými alebo strednými školami.

Súkromná ZUŠ Kataríny Pappovej zabezpečuje psychohygienické podmienky 

vyučovania kontrolou dodržiavania presného rozvrhu hodín vrátane prestávok. V školskom 

poriadku sa žiakom ukladá povinnosť prichádzať na vyučovanie v dostatočnom časovom 

predstihu a pedagógom prichádzať na vyučovanie 15 minút vopred. 


