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kód uzn.:  
13.5 
15.3 

 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní  
 

berie na vedomie 
 

1.  správy základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016, a to: 

- ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava 
- ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
- ZUŠ  Radlinského 53,  Bratislava 
 ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
- ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
- ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
- ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
- ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
- ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
- ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
- ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
- ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
- CVČ Štefánikova 35, Bratislava 
- CVČ Kulíškova 6, Bratislava 
- CVČ Hlinícka 3, Bratislava 
- CVČ  Pekníkova 2, Bratislava 
- CVČ Gessayova 6, Bratislava 
 

2. súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
 v základných umeleckých školách a centrách voľného času  v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2015/2016. 
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Dôvodová správa 
 
 Podľa  § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov riaditeľ školy a školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi na schválenie 
a rade školy na vyjadrenie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
 podmienkach (ďalej len „správa“), ktorú prerokováva v pedagogickej rade 
a v samosprávnom orgáne školy a školského zariadenia, ktorým je rada školy alebo 
školského zariadenia. Správy sú vypracované  podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 
9/2006 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a  podmienkach škôl a školských zariadení a metodického usmernenia 
oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže.  
 Jednotlivé správy ZUŠ a CVČ sú prerokované za účasti riaditeľov základných 
umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času (CVČ) v komisii pre školstvo, vzdelávanie 
a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „komisia“). 
Komisia odporúča  primátorovi schváliť správu s pripomienkami alebo bez pripomienok.  
 Podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava (MsZ) č. 1379/2014, časť A, zo dňa 29.01.2014 primátor správu 
schváli/neschváli. Po podpise  primátora v súlade s § 3 vyhlášky správa sa zverejňuje do 
31.12.2016 na webových sídlach ZUŠ a CVČ a k dispozícii rodičovskej verejnosti.  
 Obsah predkladanej súhrnnej správy sprehľadňuje a sumarizuje informácie o ZUŠ 
a CVČ, poskytuje štatistické údaje o ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), podáva základné informácie o 
sieti neštátnych ZUŠ a CVČ na území  hlavného mesta, informuje o súčinnosti ZUŠ/CVČ 
a oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže a o plnení  úloh, ktoré boli určené 
v koncepčných zámeroch na rok 2015/2016. 
 Súhrnnú správu obsahuje anotácie, ktoré poukazujú na výnimočné udalosti, ktoré 
škola a centrum považuje v hodnotiacom roku za najúspešnejšie výsledky žiakov, akcie 
reprezentujúce školu, mesto alebo republiku. 
Príloha  správy obsahuje 12 správ ZUŠ a 5 správ CVČ.   
 
Doložka vplyvov: 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v 
základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2015/2016 je sumárnou hodnotiacou správou 
ZUŠ/CVČ za minulý školský rok a z hľadiska financovania ZUŠ/CVČ  informuje  
o použitých finančných prostriedkoch v roku 2015.  
 
Predložený materiál nemá vplyv na rozpočet hlavného mesta SR Bratislava na rok 2017. 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v 
ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 
za šk. r. 2015/2016 
 

Kód uzn.: 13.5. 
15.3. 

 
Uznesenie 479/2017 

zo dňa 02.02.2017 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 
odporúča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
zobrať na vedomie 
1. správy základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej  
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2015/2016, a to: 
- ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava 
- ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
- ZUŠ Radlinského 53, Bratislava 
- ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
- ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
- ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
- ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
- ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
- ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
- ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
- ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
- ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
- CVČ Štefánikova 35, Bratislava 
- CVČ Kulíškova 6, Bratislava 
- CVČ Hlinícka 3, Bratislava 
- CVČ Pekníkova 2, Bratislava 
- CVČ Gessayova 6, Bratislava 
 
2. súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v 
základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2015/2016. 
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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v 
základných umeleckých školách a centrách voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský 
rok 2015/2016 
 
Obsah správy: 

I. Základné informácie 
II.  Údaje o ZUŠ a CVČ 
III.  Základné informácie o zamestnancoch ZUŠ a CVČ 
IV.   Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

 Slovenskej republiky 
V.  Výsledky kontrol vykonaných Útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta  

 Slovenskej republiky Bratislavy 
VI.    Priestorové a materiálno-technické podmienky ZUŠ a CVČ 
VII.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ a CVČ  
VIII.  Záver  

  
I.  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
  

 Základné umelecké školy (ZUŠ) zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie 
podľa školského vzdelávacieho programu, pripravujú žiakov a študentov na štúdium 
odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a  konzervatóriách, na 
štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, 
výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom  odbore a audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorbe. 
 ZUŠ poskytujú priestor pre individuálne talenty, usmerňuje žiakov v ich ďalšej 
profesionálnej orientácii, pripravujú medziodborové vystúpenia, koncertujú, hrajú 
muzikály, poskytujú otvorené hodiny, organizujú konferencie pre pedagógov k témam 
umeleckého zamerania, realizujú workshopy a súťaže s celoslovenskou a medzinárodnou 
účasťou žiakov ZUŠ a umeleckých talentov. Vedia ponúknuť umenie so širokou škálou od 
klasiky cez folklór až po moderné umenie, dokážu vytvoriť atraktívne akcie pre deti a ich 
rodičov, učia deti zručnostiam a tradíciám regiónov. 

CVČ uskutočňujú výchovno-vzdelávaciu pravidelnú záujmovú činnosť, 
príležitostnú činnosť, prázdninovú činnosť, organizujú spontánne voľno-časové aktivity, 
realizujú vlastné projekty pre obyvateľov Bratislavy hlavne vo svojom regióne.  

Pravidelná záujmová činnosť sa realizuje v záujmových útvaroch a krúžkoch. 
Príležitostná (nepravidelná) záujmová činnosť sa uskutočňuje formou podujatí, súťaží, 
olympiád, výletov, exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí detí. Prázdninová činnosť sa 
realizuje formou denných a poldenných prímestských táborov v mieste sídla centra, 
formou pobytových táborov a odborných sústredení.  

Významnou činnosťou CVČ je spolupráca s Okresným úradom v Bratislave, 
odborom školstva, oddeleniami školstva miestnych úradov pri zabezpečovaní 
a organizovaní predmetových olympiád a postupových súťaží pre žiakov základných škôl 
a osemročných gymnázií na okresnej, ale aj krajskej úrovni. 
(Podrobne v jednotlivých správach ZUŠ a CVČ pozri v prílohe).   
 
 K 15.09.2015, k termínu štatistického zberu údajov, bolo na území hlavného mesta 
28 691 žiakov v 86 základných školách (prerozdelenie žiakov v školách  bolo nasledovné:  
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62 štátnych škôl navštevovalo 23 303 žiakov, 15 súkromných škôl 2 137 žiakov a 9 
cirkevných škôl 3251 žiakov). V porovnaní s minulým hodnotiacim obdobím 
zaznamenávame nárast o 1 181 žiakov (štátne ZŠ o 806 žiakov, súkromné ZŠ o 209 žiakov 
a v cirkevných ZŠ o 166 žiakov). 
 Štatistický údaj žiakov povinnej školskej dochádzky na základných školách je 
ukazovateľom pre ZUŠ/CVČ, vo vzťahu k ich potenciálnym žiakom. 
 
 
1. Zoznam ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
 
ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava 
ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
ZUŠ Radlinského 53, Bratislava 
ZUŠ Exnárova 6A, Bratislava 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
 
2. Zoznam CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta  
 
CVČ Štefánikova 35, Bratislava so sídlom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
CVČ Kulíškova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Ružinov 
CVČ Hlinícka 3, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Rača 
CVČ Pekníkova 2, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
CVČ Gessayova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
  
 
II. ÚDAJE O ZUŠ A CVČ 
 
  V sieti škôl a školských zriadení Slovenskej republiky (v tom verejné, súkromné 
a cirkevné) je na území Bratislavy zaregistrovaných 29 ZUŠ s počtom žiakov 14 870. 
V porovnaní so školským rokom 2014/2015 zaznamenávame pokles o 1 742 žiakov. V 12-
tich ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa vzdelávalo 9 252 žiakov čo 
v porovnaní s minulým školským rokom je len o 24 žiakov menej. V 16 súkromných ZUŠ 
sa vzdelávalo 4589 žiakov a v 1 cirkevnej ZUŠ 1029 žiakov. Medziročný nárast bol len 
v cirkevnej ZUŠ a to o 84 žiakov.  
 
 Podľa oficiálnej štatistiky CVČ pracovalo 2 988 členov v 279 záujmových útvaroch 
pravidelnej činnosti. Z toho detí do 15 rokov bolo  2 839. V porovnaní s minulým 
školským rokom do CVČ prišlo o 201 detí menej a poklesol počet záujmových útvarov 
o 29. Konštatujeme, že vo verejných (mestských) CVČ medziročne klesá počet detí.  
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1. Vývoj počtu žiakov vo verejných ZUŠ  
  
Údaje o počtoch žiakov z výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 24-01 k 
15. 09. 2015  

z toho žiaci v jednotlivých 
odboroch          

Údaje o počtoch 
žiakov z výkazu Škôl 
(MŠVVŠ SR) 40-01 k 
15. 09. 2015 

ZUŠ 

Počet 
žiakov 
spolu 
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Počet 
žiakov 
spolu 
(stĺ. 8 
+ 9) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
Laurinská 568 112 102 41 313 -  408 142 550 
Panenská 694 - - - 694 -  509 101 610 
Radlinského 198 - 198 - - -  - 181 181 
Exnárova 1112 87 230 13 782 -  695 306 1001 
Sklenárova 840 92 263 21 464 -  408 334 742 
Hálkova 681 35 156 44 446 -  324 249 573 
Vrbenského 453 40 76 27 310 -  228 127 355 
Batkova 810 146 214 41 409 -  392 368 760 
Istrijská 602 53 166 55 320 8  240 285 525 
Karloveská 1837 329 341 194 973 -  839 816 1655 
Daliborovo 695 77 138 15 465 -  395 219 614 
Topoľčianska 762 163 122 66 388 23  268 352 620 
SPOLU 9252 1134 2006 517 5564 31  4706 3481 8186 
 
 

Škol. rok Škol. rok Škol.rok Vývoj počtu žiakov v ZUŠ 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 Počet žiakov Počet žiakov Počet žiakov 
Laurinská 563 567 568 
Panenská 653 681 694 
Radlinského 173 185 198 
Exnárova 1 142 1 122 1 112 
Sklenárova 847 877 840 
Hálkova 638 660 681 
Vrbenského 410 408 453 
Batkova 837 827 810 
Istrijská 634 638 602 
Karloveská 1 836 1 889 1 837 
Daliborovo 685 694 695 
Topoľčianska 682 728 762 
SPOLU 9 100 9 276 9 252 
 
 Pokles počtu žiakov na ZUŠ je ovplyvnený poklesom žiakov v základných školách 
vplyvom demografického vývoja, zvyšovaním kontroly pri dodržiavaní školských 
vzdelávacích programov a následne prispôsobovanie počtu detí priestorovým podmienkam 
a možnostiam personálneho zabezpečenia. Vzrastá počet detí, ktoré navštevujú viac 
odborov na tej istej ZUŠ. Fyzický počet žiakov ZUŠ je 8 186 a  počet detí študujúcich 
v ZUŠ je 9 252.   
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2. Počet účastníkov CVČ a ich vývoj 
 
  

Údaje o počte detí z výkazu Škol /MŠVVŠ SR/ 15-01 k 15.09.2015 

CVČ 

 Š
te

fá
ni

ko
va

 

 K
ul

íš
ko

va
 

 H
lin

íc
ka

 

 P
ek

ní
ko

va
 

 G
es

sa
yo

va
 

Spolu 

Počet záujmových útvarov 
74 32 82 40 51 279 

Počet členov záujmových útvarov 
706 309 1016 407 550 2988 

do 15 rokov 696 265 986 373 519 2839 
v tom detí 

nad 15 rokov 10 44 30 34 31 149 

Počet podujatí príležitostnej činnosti 193 61 96 - 34 384 

Počet členov príležitostnej činnosti 8 013 2 801 4 112 2 712 1 505 19 143 

do 15 rokov 4 155 2 576 3479 2 675 1 400 14 285 
v tom detí 

nad 15 rokov 3858 225 633 37 105 4 858 

Počet letných táborov 11 7 5 8 13 44 

Počet účastníkov    192 165 180 84 317 938 
 
 
 
 

Škol. rok Škol. rok Škol.rok Vývoj počtu účastníkov CVČ 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Štefánikova    
Počet záujmových útvarov 88 86 74 
Počet členov záujmových útvarov 798 712 706 
Počet podujatí príležitostnej činnosti * 195 193 
 Počet účastn. príležitostnej  činnosti  7952 7952 8013 
Kulíškova    
Počet záujmových útvarov 33 35 32 
Počet členov záujmových útvarov 285 314 309 
Počet podujatí príležitostnej činnosti * 90 61 
Počet účastn. príležitostnej  činnosti  3278 3278 2801 
Hlinícka    
Počet záujmových útvarov 114 82 82 
Počet členov záujmových útvarov 1136 1126 1016 
Počet podujatí príležitostnej činnosti * 111 96 
Počet účast. príležitostnej  činnosti 6374 8839 4112 
Pekníkova    
Počet záujmových útvarov 37 35 40 
Počet členov záujmových útvarov 421 407 407 
Počet podujatí príležitostnej činnosti * 69 - 
Počet účast. príležitostnej  činnosti  2587 2468 2712 
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Škol. rok Škol. rok Škol.rok Vývoj počtu účastníkov CVČ 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Gessayova    
Počet záujmových útvarov 77 70 51 
Počet členov záujmových útvarov 706 630 550 
Počet podujatí príležitostnej činnosti * 85 34 
Počet účastn. príležitostnej  činnosti 4291 8139 1505 
*) oficiálne štatistiky nezbierali údaj o počte príležitostných akcií 
 
 V priebehu školského roka CVČ zrealizovali o 166 príležitostných podujatí menej 
v porovnaní s minulým školským rokom. Účasť na príležitostných akciách počas 
školského roku poklesla o 11 533 detí. Z celkového počtu 19143 sa zúčastnilo akcií 14 285 
detí do 15 rokov.  
 CVČ pracujú s celoročnou prevádzkou, činnosť poskytujú počas prázdnin cez 
školský rok a tiež v priebehu letných prázdnin v júli a auguste. V školskom roku 
2015/2016 CVČ zabezpečili 40 táborov  pre 834 detí. 

Ambíciou všetkých CVČ je získať na pravidelnú činnosť čo najviac detí do 15 
rokov. Personálne, priestorovo a pestrou ponukou krúžkov sú CVČ pripravené poskytovať 
celý rok zmysluplné trávenie voľného času podľa záujmu detí, pokiaľ možno čo najbližšie 
k ich bydlisku alebo základnej škole. Reálny počet detí v CVČ sa  počas roka veľmi mení, 
deti menia svoje záujmy, ponuka je veľká, môžu si vybrať podľa vlastných kritérií 
z finančných, záujmových aj časových z krúžkov na školách, príležitostných akcií 
obchodných centier, občianskych združení a firiem. CVČ sú v priestore silnej konkurencie 
a musia veľmi bojovať o priazeň každého dieťaťa. 

CVČ vyvíjajú náročnú a zodpovednú prácu pri organizovaní obvodných 
predmetových a postupových súťaží, ktoré sa nezaobídu bez spolupráce s mestskými 
časťami a školami v územnej pôsobnosti CVČ.  
  
 
3. Sieť ZUŠ a CVČ v hlavnom meste   
 
 Prehľad počtu žiakov v základných umeleckých školách  a v centrách voľného času 
v členení podľa zriaďovateľa a typu vzdelávania uvádzajú nasledovné tabuľky: 
 
 
 Škol. rok Škol.rok Škol.rok Rozdiel 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016  stĺpcov  
 1 2 3 1a2            2a3 

Počet žiakov ZUŠ spolu: 15 613 16 612 14 870 999       -1742 
z toho:      
 vo verejných ZUŠ 9 100 9 276 9 252 176            -24 
Prípravné štúdium 1080 1024 947 -56             -77 
Základné štúdium 7 171 7 380 7531 209             151 
žiaci ŠPD 826 801 728 -25              -73 
iné štúdium (skr. /rozšír.) 47 71 46 24               -25 
 v súkromných ZUŠ 5 556 6 391 4589 835          -1802 
Prípravné štúdium 1 264 1 520 879 256            -641 
Základné štúdium 4 238 4 772 3622 534          -1100 
žiaci ŠPD 54 99 81 45                -18 
iné štúdium (skr. /rozšír.) 0 0 7 0                    7 
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v cirkevných ZUŠ 957 945 1029 -12               84 
Prípravné štúdium 127 133 173 6                   40 
Základné štúdium 795 783 815 12                 32 
žiaci ŠPD 33 27 41 -6                  14 
iné štúdium (skr. /rozšír.) 2 2 0 0                   0 
 
 Počet detí v prípravnom štúdiu je dôležitý ukazovateľ pre zriaďovateľa. Je to obraz 
o prejavenom záujme rodičov pri výbere záujmového vzdelávania. Verejné ZUŠ oproti 
minulému hodnotenému školskému roku majú pokles detí o 77. Súkromné ZUŠ 
zaznamenávajú pokles o 641 detí. Jedným z dôsledkov poklesu počtu žiakov v 
súkromných ZUŠ je kontrola - zlegalizovanie elokovaných pracovísk v súlade s 
nadobudnutím platnosti príslušných ustanovení zákona č. 596/2013 Z.z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve. Elokované pracoviská  sa môžu vytvárať už  len v sídle 
kraja.  
 Celkový záujem o vzdelávanie v ZUŠ v školskom roku 2015/2016 poklesol oproti 
školskému roku 2014/2015 o 1742 žiakov.  
  
 Šk. rok Šk.rok Šk.rok Rozdiel 
 2013/2014 2014/2015 2015/2016  stĺpcov  
 1 2 3 1a2           2a3 
Počet detí v CVČ spolu: 4539 4439 4468 -100              29 

verejné   5 CVČ     
počet záujmových útvarov 349 308 279 -41              -29 
počet členov v záujm. útvaroch 3346 3189 2988 -157          -201 
počet podujatí príležit. činnosti * 550 384 *               -168 
počet  zúčast. členov príležit. činnosti 24482 30676 19143 6194     - 11533 
počet  letných táborov   43 54 45 11                 -9 
počet účastníkov v táboroch 939 965 957 -26                -8 
súkromné   6 CVČ     
počet záujmových útvarov 93 89 86 -4                  -3 
počet členov v záujm. útvaroch 1193 1250 1115 57              -135 
počet podujatí príležit. činnosti - - - - 
počet zúčast. členov príležit. činnosti - - - - 
počet  letných táborov   3 6 9 3                     3 
počet účastníkov v táboroch 50 125 147 75                 22 
cirkevné     0 CVČ     
počet záujmových útvarov - - - - 
počet členov v záujm. útvaroch - - - - 
počet podujatí príležit. činnosti - - - - 
počet  zúčast. členov príležit. činnosti - - - - 

 
 

4. Činnosť  odborov  v ZUŠ  a CVČ 
 
 Z 12 ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sú 2 ZUŠ jednoodborové; 
ZUŠ Panenská vyučuje len v hudobnom odbore, ZUŠ Radlinského len vo výtvarnom 
odbore. Päťodborové sú ZUŠ Istrijská a ZUŠ Topoľčianska (okrem klasických  4 odborov 
vyučujú aj v novom odbore - audiovizuálna a multimediálna tvorba). Ostatné ZUŠ vyučujú 
v tradičných odboroch hudobný (HO), výtvarný (VO), tanečný (TO), literárno-dramatický 
(LDO) odbor.  
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 Naše centrá poskytujú dlhoročne rozmanitú ponuku záujmových aktivít, ktorú 
každoročne obohacuje o nové tvorivé aktivity či už v pravidelnej krúžkovej činnosti alebo 
organizovaním príležitostnej činnosti.  
 Činnosť piatich centier v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta závisí od 
kreatívnej činnosti pedagogických pracovníkov, schopnosti vedenia centra kooperovať 
s rôznymi organizáciami, viesť správnu reklamu a propagáciu krúžkov, tvorby projektov, 
podchytiť trend záujmu detí v danom regióne a ponúknuť deťom také aktivity v rámci 
pravidelnej činnosti alebo príležitostných akcií čo silné konkurenčné prostredie neponúka.  
Vyžaduje si to však neustále prispôsobovať činnosť v centrách meniacim sa záujmom detí 
a mládeže. 
 
5.  Mimoriadne ocenenia učiteľov   
 Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor poďakoval všetkým pedagógom, ktorí sa 
venujú deťom a mládeži a rozvíjajú ich nadanie a talent. Uznal výnimočné úspechy  
pedagógov ZUŠ, ktorých ocenil. K tým patrili: 
 
Mária Samarjayová - ZUŠ Panenská 
Anna Miklovičová - ZUŠ Exnárova 
Ľudmila Zemanová - ZUŠ Sklenárova 
Katarína Hatríková  - ZUŠ Hálkova 
Nada Varínska - ZUŠ Vrbenského 
Oľga Duchová – ZUŠ Vrbenského 
Božena Kolomazníkova – ZUŠ Istrijská 
Blažej Mikus - ZUŠ Karloveská 
 
 Pri príležitosti stretnutia primátora s talentovanou mládežou boli ocenení 
pedagógovia za prípravu žiakov, ktorí sa umiestnili na najlepších miestach v súťažiach 
v SR a v zahraničí, za reprezentáciu školy v Bratislave, v SR a  v zahraničí alebo za 
úspešnú prípravu na prijímacie pohovory na vyššie umelecké vzdelávanie v SR alebo 
v zahraničí. V školskom roku 2015/2016 boli ocenení:  
 
 
Pedagóg Miroslav Mihálek a jeho žiak Ľuboš Janák - ZUŠ Laurinská 
Pedagóg Mária Blesáková a jej žiaci  Samuel Lambert a Pavlína Slivková – ZUŠ Panenská 
Pedagóg Marta Želiarová a jej žiačka Veronika Cagáňová - ZUŠ Exnárova 
Pedagóg Renata Klempárová  a jej žiak Teo Gertler - ZUŠ Sklenárova 
Pedagóg Ingrid Bubeníčková a jej žiačke Simone Jexovej - ZUŠ Hálkova 
Pedagóg Marta Žáková a jej žiak Tomáš Pálka - ZUŠ Vrbenského 
Pedagóg Matej Vrábel a jeho žiaci Viera Duchoslavová a Tomáš Duchoslav - ZUŠ 
Istrijská  
Pedagóg Jana Spálová a jej žiaci Patrik, Hana, Marcel Petrášoví, Monika Nemcová 
a Magdaléna Štefanicová - ZUŠ Karloveská 
Pedagóg Jana Sršníková a jej žiačka  Tatiana Dolníková - ZUŠ Daliborovo nám.  
 
6. Zavedenie nových predmetov vo verejných  ZUŠ a CVČ v školskom roku 
2015/2016 
 
 V školskom roku 2015/2016 sa vo výchovno-vzdelávacom procese v ZUŠ  
Vrbenského zaviedol štvrtý odbor literárno-dramatický. 
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  V centrách sa deti oboznámili s novými športovými aktivitami ako thaiboxom, 
kinballom a go hipom. Pre  deti sa pripravili aj nešportové krúžky ako logorobotika, šperk 
a textil, porcelán alebo čarovné šitie na stroji.  
 
7. Nové projekty v  ZUŠ a CVČ  
 
 ZUŠ Sklenárova sa zapojila do projektu Vandrovné vajcia v spolupráci 
s akademickým sochárom Ladislavom Gajdošom. Projekt predstavoval výtvarnú reakciu 
na počesť predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy. Dekorované odlievané 
objekty v podobe vajíčok so slovenskými motívmi a ornamentmi sa vystavovali  v 
priestoroch Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Výstava poputuje po celom 
Slovensku a na záver do Bruselu.  

ZUŠ Vrbenského úspešne zrealizovala naštudovanie a uvedenie rozprávky Hansa 
Christiana Andersena Dievčatko so zápalkami a za podpory ARS Bratislavensis pripravila 
projekt  Deň plný skladby- hravý workshop pre mladých skladateľov. ZUŠ sa zapojila aj 
do projektu „Nech sa nám netúlajú“, ktorý bol podporený Nadáciou jednoty COOP svojim  
projektom Objav v sebe umelca. Projekt poskytol školopovinným deťom od 12.05.2016 – 
20.09.2016 voľno-časové umelecké  aktivity v ekologickom prostredí počas prázdninových 
predpoludní. 

ZUŠ Daliborovo nám. v projekte Prvé soirée mladých gitaristov pripravilo 
medzinárodný projekt, ktorého cieľom bolo nadviazať kontakty so zahraničnými žiakmi 
a študentmi a porovnať umeleckú úroveň mladých gitaristov študujúcich na všetkých 
stupňoch umeleckého školstva (ZUŠ, konzervatóriu, VŠMU, SR, Rakúsko). 

CVČ Štefánikova za finančnej podpory hlavného mesta SR Bratislavy ponúklo 
projekt Čarovné šitie patchwork kids, ktorým skúšali s deťmi od 7 - 14 rokov nové 
techniky v centre.  

CVČ  Pekníkova zameralo svoju činnosť aj na deti zo sociálne slabšieho prostredia  
a deti „z ulice“. Tieto deti získavali formou práce výchovného pracovníka v teréne pre 
činnosť v záujmových útvaroch v centre. 
 
8. Absolventi ZUŠ    
 Základné poslanie ZUŠ podľa školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) je príprava na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných 
školách a v konzervatóriách, môže uskutočňovať prípravu na štúdium na vysokých školách 
s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. 
 V školskom roku 2015/2016 absolvovalo na ZUŠ 903 žiakov. Z nich 79 žiakov 
pokračovalo na stredných školách s umeleckým zameraním, konzervatóriách alebo 
vysokých školách a univerzitách takto:   

- stredné školy s umeleckým zameraním: 30 žiakov, 
- konzervatórium: 26 žiakov, 
- univerzity s umeleckým zameraním ( a technický odbor architektúra): 12 

študentov, 
- zahraničné stredné školy: 3 žiaci, 
- zahraničné univerzity: 8 študentov. 

 Jedenásti absolventi si vybrali školy s umeleckým zameraním v Rakúsku (Viedeň), 
vo Veľkej Británii (Edinburg, Glasgov), v Holandsku (Haag) a v Spojených štátoch 
amerických (Boston). 
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZAMESTNANCOCH ZUŠ A CV Č 
 
 Vo verejných ZUŠ k 15.9.2014 je evidovaných 541 učiteľov. Na plný pracovný 
úväzok pracovalo 303 pedagógov, na kratší pracovný úväzok 238 pedagógov. V porovnaní 
s minulým školským rokom sa  znížil počet žiakov na fyzicky evidovaného učiteľa  zo 
17,66 žiakov na 17,14 žiakov. V súkromných ZUŠ pripadá na jedného fyzicky 
evidovaného učiteľa 25,56 žiakov a v cirkevných ZUŠ 20,54 žiaka.  
 CVČ k 15.09.2015 evidovalo v pracovnom pomere 40 pedagógov a na dohodu 
o vykonaní práce zamestnávalo  51 pedagógov. 

Vo verejných  CVČ na jedného fyzicky evidovaného pedagogického zamestnanca 
tak pripadalo 35,04 účastníkov a v súkromných CVČ 22,08 účastníkov.  
 
 Prehľad počtu pedagogických zamestnancov v ZUŠ a CVČ v ustanovenom 
a skrátenom pracovnom čase 
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 Nárast pedagogických zamestnancov vo verejných ZUŠ pri poklese počtu žiakov 
nastalo z dôvodu: 

- prestupu žiakov z kolektívneho vyučovania na individuálne vyučovanie,  
- odporúčaním zriaďovateľa, aby sa u pedagogických zamestnancov 

uprednostňovali úväzky pracovnými zmluvami na ustanovený pracovný čas 
namiesto zamestnania pedagogického pracovníka na dohodu, 

- dôsledného dodržiavania plnenia študijných programov a hodinových 
dotácií v hlavnom predmete v súvislosti s odporúčaním Štátnej školskej 
inšpekcie.  
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 Fyzický počet nepedagogických zamestnancov v ZUŠ bol 75 a v CVČ  28. Ani 
v hodnotenom období sa nepodarilo minimalizovať pracovné činnosti nepedagogických 
zamestnancov, ktoré pozostávajú z kumulovaných funkcií. Naďalej špeciálne odborné 
činnosti si ZUŠ a CVČ zabezpečujú dodávateľským spôsobom. Týka sa to hlavne 
odborných prác ako je účtovníctvo, rozpočet, personálne a mzdové činnosti. 

IV. VÝSLEDKY INŠPEK ČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU 
INŠPEKCIOU SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
  Štátna školská inšpekcia uskutočnila následnú inšpekciu dňa 16. 12. 2015 na ZUŠ 
Panenská a ZUŠ Exnárova. 
 Predmetom inšpekcie v ZUŠ Panenská bola kontrola stavu odstránenia nedostatkov 
zistených pri inšpekcii v ZUŠ. Na jej základe boli škole uložené tri opatrenia. Po 
prerokovaní so zriaďovateľom ZUŠ voči všetkým trom uloženým opatreniam namietala, 
a to na základe stanoviska MŠVVŠ SR, o ktoré zriaďovateľ MŠVVŠ SR požiadal. Správa 
o výsledkoch školskej inšpekcie bola následne upravená dodatkom prerokovaným dňa 
21. 4. 2016.  
  Následnú inšpekciu v ZUŠ Exnárova sa zrealizovala dňa 19. 04. 2016, ktorá sa 
vzťahovala na tematickú inšpekciu s číslom poverenia 1012/2013-2014 vykonanou 
v dňoch 18.-19.9.2013. Predmetom školskej inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň 
organizačného a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej 
umeleckej škole. Škole neboli uložené žiadne opatrenia. 
 
V. VÝSLEDKY KONTROL  
 
 Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestský 
kontrolór“) vykonal kontroly v rozpočtových organizáciách ZUŠ a CVČ v súlade s plánom 
kontrolnej činnosti, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo na školský rok 2015/2016. 
 Pracovníci mestského kontrolóra vykonali kontrolu v: ZUŠ Hálkova a ZUŠ 
Batkova, CVČ Štefánikova, CVČ Gessayova, CVČ Hlinícka. Na CVČ Kulíškova kontrola 
svoju činnosť neukončila do začiatku nového školského roka 2016. 
 Kontroly boli zamerané na dodržiavanie všeobecných právnych predpisov, kontrolu 
hospodárenia s finančnými prostriedkami a následné kontroly na prijaté opatrenia z 
predchádzajúcich kontrol. V prípade zistenia nedostatkov kontrolou, vedenie ZUŠ a CVČ 
prijali opatrenia na ich odstránenie a  podľa uznesenia mestského zastupiteľstva č. 
691/2005 zo dňa 26.05.2005 ZUŠ/CVČ predložili informačný materiál o prijatých 
opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou do mestského 
zastupiteľstva.  
 Útvar hlavného kontrolóra v školskom roku 2015/2016 neuložil ZUŠ Batkova, ZUŠ 
Halkova a CVČ Štefánikova  žiadne opatrenia, nakoľko sa pri kontrole nezistili  
závažnejšie nedostatky.  
 
VI. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ZU Š A CVČ  
  
 Kvalitné priestorové a materiálno-technické podmienky ZUŠ a CVČ  sú dôležitým 
kritériom pre pedagógov i rodičov detí navštevujúcich ZUŠ/CVČ. V ostatnom období 
vedenie ZUŠ poukazuje na vzrastajúcu fluktuáciu učiteľov vo verejných ZUŠ a to už  
nielen z dôvodu lepšieho finančného ohodnotenia v súkromných ZUŠ, ale aj  z dôvodu 
lepších pracovných podmienok. 
  Budovy ZUŠ a CVČ sa rekonštruujú postupne, odstraňujú  sa najmä havárie a 
havarijné stavy. Týmto spôsobom sa  deficit technického a morálneho zanedbania budov   
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odstraňuje pomaly. Vedenie ZUŠ a CVČ hľadá aj  iné zdroje ako sú rozpočtové 
prostriedky od zriaďovateľa na opravy budov a interiéru, na skultúrnenie  pracovného 
prostredia a zmodernizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 
Prehľad o priestorových možnostiach ZUŠ k 15.09.2014 a k 15.09. 2015 
 

ZUŠ                                   verejné   súkromné cirkevné 

 2014             2015 2014            2015 2014          2015 
počet žiakov 9 276      9 252 6 391            4 589  945            1 029 
počet budov ZUŠ 12        12 16                  16  1                     1   
počet elok. pracovísk 23        20 71                  41 4                     4 
počet učební 440       444   225              174 38                 42 

 
 Údaje  o priestorových možnostiach CVČ k 15.09.2015 sa v oficiálnych štatistikách 
neuvádzajú.  
 Vedenie oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže sa pravidelne venovalo 
elokovaným pracoviskám ZUŠ a CVČ z hľadiska efektívnosti ich využívania. V školskom 
roku 2015/2016 sa zrušili tri elokované pracoviská, a to: Hrobákova 5, Bratislava ako 
súčasť CVČ Gessayova 6, Bratislava z dôvodu neefektívneho využívania. Elokované 
pracovisko Nobelovo nám. 6 a Turnianska 10 boli zrušené z dôvodu, že riaditelia ZŠ 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka neprejavili záujem predĺžiť CVČ nájomné zmluvy na 
priestory, v ktorých sa prevádzkovala činnosť CVČ . 
 V čase prípravy  tejto správy sa pripravuje odzverenie budovy CVČ Štefánikova 35 
a 39 z dôvodu, že školské budovy, ktoré  sú zároveň aj historickými budovami sú vo veľmi 
zlom technickom stave. Aj malé opravy budov si vyžadujú odborných pracovníkov, 
profesie (technické, ekonomické- napr. verejné obstarávanie a pod.), ktorými CVČ 
nedisponujú a nedokážu si ich zabezpečiť i z dôvodu   finančného ohodnotenia 
pracovníkov.  
 Nakoľko CVČ Štefánikova nemá možnosti získať iné finančné prostriedky na 
opravu ako z rozpočtu mesta, máme za to, že hlavné mesto ako vlastník a súčasne správca 
bude mať väčšie finančné aj odborné možnosti budovu rekonštruovať a spravovať. 
 Školám a zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa počas 
školského roka podarilo zrekonštruovať, upraviť priestory, doplniť materiálno-technické 
vybavenie školy a zariadenia, skultúrniť podmienky interiéru a exteriéru nasledovne: 
 
ZUŠ Laurinská obnovili využívanie výťahu v MD POH opravou kabíny výťahu 

tiež vymenili dvere pre bezbariérový vstup, nakúpili hudobné 
nástroje, zvukovú techniku, kamery, projektory, režijný pult za 
účelom vyučovania nepovinného predmetu zvukovej tvorby pre 
žiakov speváckych tried a LDO 

ZUŠ Exnárova zabezpečili opravy hudobných nástrojov, zakúpili kancelársku 
a výpočtovú techniku 

ZUŠ Sklenárova akusticky upravili koncertnú sálu, do tanečných sál zakúpili 
odkladacie skrine, vykonali technické úpravy  podlahy, okien 
a madiel, v celej budove na Sklenárovej 5  vymenili záclony 
a závesy, koberce, materiálne vybavili kuchynku pre 
zamestnancov, kancelárie školy vybavili novým nábytkom, 
zakúpili tlačiareň, na Sklenárovej 2 zabezpečili ochrannú 
signalizačnú službou, upravili exteriér objektu S 
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ZUŠ Hálkova vytvorili novú klavírnu triedu, do ktorej dali koncertné krídlo 
darované z Nadácie  PENTY v hodnote 22 900 €, upravili  
gitarovú triedu, vybudovali kuchynku pre zamestnancov 
a čiastočne upravili starší školský nábytok 

ZUŠ Vrbenského škola stavebnou úpravou vytvorila jednu novú učebňu pre 
individuálne vyučovanie, z fondu havárií zriaďovateľa vymenili 
zvody dažďovej vody a priepustných kanalizačných košov, čím 
výrazne zamedzili zatekaniu pivničných priestorov a vlhnutiu stien 

ZUŠ Karloveská dokončili výmenu okien na budove Karloveská 3, obnovili interiér 
tried, zabezpečili kúpu PC, kopírovacích zariadení a internetu na 
elokované pracoviská, doplnili nové hudobné nástroje a nové 
kostýmy pre tanečný odbor, škola získala finančný dar od Nadácie 
PENTY na zakúpenie piana Yamahy a koncertného krídla Petrof 

ZUŠ Istrijská začali budovať nahrávacie audio štúdio 
ZUŠ Batkova vybudovali nový priestor pre výchovno-vzdelávací proces- náklady 

boli kryté sponzoringom, čiastočne odhlučnili triedy, opravili 
hudobné nástroje, kúpili sa nové hudobné nástroje tuby a pikoly, 
ktoré získali v rámci  darovacej zmluvy z Nadácie PENTY  

ZUŠ Daliborovo vyriešili  havárie - únik vody na Gessayovej, elokovanom 
pracovisku ZUŠ z dôvodu skorodovaného potrubia, roztrhnutého 
ventilu na radiátore, poškodenej elektrickej inštalácie, opravili 
skorodované vchodové dvere a únikové dvere,  v budove na 
Daliborovom nám. opravili okná na soc. zariadeniach, kuchynke, 
zabezpečili s žaluzie na oknách do všetkých učební, dokúpili sa 
hudobné nástroje: gitara, elektrická gitara, basgitara, dychové 
nástroje, bicie nástroje, husle, akordeón, klávesy, do triedy  
hudobnej náuky dokúpili stoličky a lavice, do iných tried  skrinky 
stoly, ....2 PC, tlačiarne,  elokované pracovisko  v Rusovciach 
vybavili kopírovacím zariadením   

ZUŠ Topoľčianska pristúpilo sa k ďalšej etape  výmeny okien,  
CVČ Štefánikova materiálne vybavili krúžky z finančnej podpory rodičov z OZ 

Domček, z finančných prostriedkov získaných z 2 % daní a 
z Nadácie Volkswagen, na oddelenie estetiky  zakúpili 2 mobilné 
kruhy, na oddelenie techniky zakúpili včielky Beebot pre nový 
krúžok  pre najmenších - Veselá robotika, na zlepšenie prostredia  
zakúpili dve klimatizačné mobilné jednotky a z dôvodu 
bezpečnosti vymenili prechodové dvere na prízemí 1. poschodia   

CVČ Kulíškova odstránili haváriu v kancelárii riaditeľky (únik vody z potrubia 
v základoch budovy) 

CVČ Hlinícka v  ŠH na Pionierskej z finančných prostriedkov participatívneho 
rozpočtu rekonštruovali toalety, vstupná hala získala nové 
priestory, osadili nové kľučky, obnovili  šatne, okná zabezpečili 
roletami, obnovili  podlahu v tanečnej sále, opravili  zrkadlá 
bezpečnostnými fóliami, zrekonštruovali  toalety v prvej budove 
na Hliníckej, vynovili starý nábytok 

CVČ Gessayova počas roku CVČ znížilo počet elokovaných pracovísk o 4, 
odzverila sa budova na Hrobákovej 5 
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  Vedenie ZUŠ a CVČ venuje dostatočnú pozornosť na materiálno technickú 
vybavenosť škôl a poukazuje na riziká, ktoré súvisia s dlhoročným technickým a 
morálnym deficitom na školských budovách (bližšie v správach v prílohe). Zriaďovateľ v 
rámci finančných možností a priorít postupne odstraňuje najzávažnejšie technické 
nedostatky  v školských budovách tak, aby sa najprv odstránili  havarijné stavy budov a  
prostredie zdraviu škodlivé. 
 Hlavné mesto si uvádzané priestorové a materiálno-technické podmienky 
ZUŠ/CVČ  plne uvedomuje a preto i v koncepcii rozvoja ZUŠ a CVČ na obdobie 2015-
2018 si určilo priority: „Podporiť investičné projekty ZUŠ (Uránová 2 pre potreby 
ZUŠ Exnárova zriadenie Domu hudby v priestoroch na Panenskej 11 v Bratislave, 
rekonštruovať strechu budovy ZUŠ Istrijská)“. 
 
Plnenie priorít vyplývajúce z koncepcie rozvoja ZUŠ a CVČ na obdobie 2015-2018 
Priorita 1:  
zabezpečiť priestory pre výchovno-vzdelávací proces pre ZUŠ Exnárova 6A 
prostredníctvom rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 
Súčasný stav:  
v zámere sa pokračuje, na rok 2017 sa v rozpočte hlavného mesta vyčlenili kapitálové 
výdavky, realizácia zámeru je v gescii sekcie správy nehnuteľností  
 
Priorita 2: 
rekonštrukcia podkrovia na ZUŠ Istrijská 22, (zatekanie podkrovia a ničenie budovy, 
nevyužitý priestor podkrovia) 
Súčasný stav:  
zámer je podmienený vypracovaním projektovej dokumentácie podkrovia, ktorá chýba k 
rekonštrukcii podkrovia, v zámere sa pokračuje, na rok 2017 sa v rozpočte hlavného mesta 
vyčlenili kapitálové výdavky, realizácia zámeru je v gescii sekcie správy nehnuteľností 
 
Priorita 3: 
obnova národnej kultúrnej pamiatky Panenská 11 v rámci projektu „Dom hudby“, ktorá je 
sídlom ZUŠ Panenská 
Súčasný stav:  
dňa 17.05.2016 pravidelná porada primátora,  po získaní informácie o výsledku 
neúspešnosti žiadosti o grant z dotačného systému Ministerstva kultúry SR (MK SR) 
„Obnovme si svoj dom“ a  o neposkytnutí dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja 
(BSK) na obnovu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Panenská 11, Bratislava, rozhodla 
o pokračovaní v aktivitách získavania zdrojov financovania projektu „Dom hudby“ 
z mimorozpočtových dotačných systémov a zabezpečiť finančné zdroje na vypracovanie 
projektovej dokumentácie z rozpočtu mesta zapracovaním do návrhu rozpočtu na rok 2017. 
V návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2017 sú vyčlenené finančné prostriedky na 
začatie projektovej dokumentácie 
 
  
VII. FINAN ČNÉ A  HMOTNÉ ZABEZPE ČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI  ZUŠ A CVČ V ROKU 2015 
  
 Správa o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ 
a CVČ (ďalej len „finančná správa“) sa predkladá zriaďovateľovi každoročne do 15. 
februára v súlade s rozpočtovými pravidlami hlavného mesta za predchádzajúci kalendárny 
rok. Finančné správy sú podkladom pre vypracovanie záverečného účtu hlavného mesta za 
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rok 2015 schvaľovaného MsZ. Záverečný účet hlavného mesta za rok 2015 je zobrazený 
na webovej stránke hlavného mesta. V časti „Program 9 Vzdelávanie a voľný čas je 
uvedená štruktúra výdavkov 5 centier voľného času a 12 základných umeleckých škôl“.  
 Celkové finančné výdavky hlavného mesta na prevádzku a mzdy 12 škôl a 5 
centier (v tom aj žiaci II. stupňa, žiaci študujúci popri zamestnaní a študenti vysokých škôl) 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta boli vo výške 9 102 tis. eur čo predstavuje o 
277 tis. € viac ako v roku 2014 pri náraste prepočítaného počtu žiakov v ZUŠ v roku 2015 
o 104 a poklese účastníkov v centre o 175.  
 Z celkovej výšky finančných výdavkov bolo na mzdy zamestnancom v ZUŠ  
poskytnutých 5 068 462 eur a v CVČ 506 339 eur. 
 Z rozpočtu hlavného mesta bolo poskytnutých na činnosť ZUŠ a CVČ 8 083 tis. 
eur a príspevky rodičov a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na 
ZUŠ a činnosť CVČ sa vykazovali vo výške  1 018 tis. eur. V porovnaní s rozpočtovým 
rokom 2014 výdavky z rozpočtu hlavného mesta po odpočítaní príspevkov rodičov žiakov 
sa zvýšili na činnosť ZUŠ a CVČ o 218 tis. €. 
 
1. Štruktúra výdavkov  ZUŠ  a CVČ                                                                       v  €/rok 
ZUŠ/CVČ Počet žiakov  

k 15.09. b.r. 
Finančné 
prostriedky 
z rozpočtu hlavného 
mesta 

Náklady na žiaka/dieťa 
z rozpočtu hlavného 
mesta 

 2014                       2015 2014                      2015 2014                           2015 

ZUŠ- verejné 9 276                     9 252 6 827 587      7 066 742 736                               764 

ZUŠ - súkromné 5 834                     5 789 2 857 003      3 204 157 489                                553 

ZUŠ - cirkevné 953                           973 486 298            595 050 510                                611 

CVČ- verejné 3189                      2 988 1 037 262      1 016 669  325                               340 
CVČ - súkromné 1 032                     1 233 237 638            186 145 230                                151 

 
 
2. Štruktúra bežných výdavkov vo verejných  ZUŠ                                               v  €/rok 
 
 

ZUŠ 

Prepočítaný  
počet  
žiakov 

Príspevky  
rodičov  
 žiakov  

Náklady na  
žiaka 
len z rozpočtu 
hl. mesta  

Bežné výdavky 

 2014            2015 2014              2015 2014            2015 2014                       2015 

SPOLU:  9 276           9 252 867 891      914 636 745                763 7 695 478       7 981 378 

Panenská 662                 685 80 760          80 525 873                911 658 69               704 947 

Laurinská 564                 567 51 300          51 402 837                859 523 372             538 593 

Radlinského 176                 189   11 503          12 937 572                587 112 200             123 973 

Sklenárova 856                 864 88 059          87 811 716                762 701 245             746 369 

Exnárova 1 134           1 118 118 135      118320 586                632 782 789             824 989 
Hálkova 645                667 69 118          69 404 773                778  567 945             588 669 
Vrbenského 409                 423 39 400          37 000 823                845 376 007             394 388 
Batkova 833                 821     75 523          72 508 572                685 635 411             635 013 
Karloveská 1 853            1 871     141 730      173 442 695                700 1 430 068       1 484 139 
Istrijská 634                  625 56 267          55 907 762                811 539 269             562 615 
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ZUŠ 

Prepočítaný  
počet  
žiakov 

Príspevky  
rodičov  
 žiakov  

Náklady na  
žiaka 
len z rozpočtu 
hl. mesta  

Bežné výdavky 

Topoľčianska 696                  739  61 520          80 235 892                839 682 936             700 457 
Daliborovo 687                  693 74 576          75 145 889                869  685 467             677 232 

 
 Hlavné mesto v sledovanom období poskytlo kapitálové výdavky CVČ Hlinícka vo 
výške 25 119 eur na rekonštrukciu kotolne a ZUŠ Exnárovej na rekonštrukciu kanalizačnej 
prípojky v elokovanom pracovisku Orenburská vo výške 1 998 eur.  
 
3. Štruktúra bežných výdavkov vo verejných CVČ                                                  v   
€/rok 
 

 
 

CVČ 

Počet účastníkov 
priamej činnosti 

Príspevky rodičov  
žiakov na činnosť  
CVČ 

Náklady na  
účastníka  
centra len 
z rozpočtu  
hl. mesta*) 

Bežné výdavky 

 2014              2015  2014                 2015 
2014     2015 

2014                      2015 

SPOLU: 3189              2988 91 984         104 110 314         359 1 129 246      1 120 779 
Štefánikova 712                  706 25 230           32 944 251         258 218 709            216 173 
Kulíškova 314                  309 16 507           19 264 645         606 206 355            208 476 

Hlinícka 1 126            1 016  24 648           25 363 243         244 299 846            291 517 

Pekníkova 407                  407 11 500           11 871 354         395  158 562           172  473 
Gessayova 630                  550 14 099           14 668 357         361 245 774            232 195  

*) Prepočet je vypočítaný len na počet účastníkov CVČ, ktorý sa uviedli v štatistike ako 
účastníci priamej - pravidelnej krúžkovej  činnosti. (nepravidelnej činnosti, príležitostných 
akcií sa v sledovanom období  zúčastnilo 19 143 účastníkov)  
  
 Okrem finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta a školného ZUŠ/CVČ 
získavali na svoju činnosť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
vzdelávacích poukazov. Prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 35 800 eur boli 
použité na nákup nových učebných pomôcok alebo modernizácie školy alebo školského 
zariadenia. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 39 600 eur boli určené 
pre CVČ  na organizovanie predmetových olympiád a športových súťaží a napokon  
príspevok zo štátneho vo výške 10 200 eur ZUŠ použili na zorganizovanie 
celoslovenskej súťaži prehliadky žiakov ZUŠ v sólovej hre na cimbal (ZUŠ Karloveská), 
na celoslovenskej súťaži v speve „Slávik Slovenska“  (ZUŠ Exnárova) a na zorganizovanie 
celoslovenskej súťaži  „Zlatá klapka“ (ZUŠ Topoľčianska). 
 Občianske združenia zriadené pri ZUŠ a CVČ získavajú finančné prostriedky z 
čiastky 2% z dane fyzických osôb, zapájaním sa do grantového programu hlavného mesta 
alebo iných organizácií. Dôležitými príjmami sú pre ZUŠ/CVČ materiálne dary sponzorov 
(pozri príloha). 
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VIII. Záver 

  K plneniu zámerov koncepcie rozvoja ZUŠ/CVČ na roky 2015-2018 spracovateľ 
pristupoval s plnou zodpovednosťou a vedomím, že nie je možné ich v danom rozsahu 
splniť na všetkých ZUŠ/CVČ a naraz. Z úloh uvádzame koncepčné zámery hlavného mesta 
a ich plnenie k 31.12.2016.  

1) Aplikovať pri spracovávaní návrhu rozpočtu ZUŠ a CVČ novú jednotnú metodiku 
pre prípravu rozpočtov od roku 2016 nielen v oblasti osobných výdavkov /uplatnené 
už v návrhu rozpočtu na rok 2015), ale aj v prevádzkových nákladoch po vykonaní 
analýzy prevádzkových nákladov jednotlivých ZUŠ a CVČ. 

Vyhodnotenie:  

 V oblasti tvorby rozpočtu bola vzájomným konsenzom zúčastnených strán (jednak škôl a 
centier - teda RO, finančnej sekcie a OKŠŠM ako spracovateľom návrhu) prijatá metodika 
na úpravu rozpočtov 2016 a to najmä z pohľadu definovania výpočtu valorizačných 
mechanizmov a jednak spôsobu stanovenia motivačných prvkov rozpočtu (ne- 
nárokovateľné  časti funkčného platu - najmä osobné príplatky, odmeny). Čo sa týka 
nastavenia spôsobu "normatívu" na výpočet výdavkovej časti 630 - Tovary a služby z 
EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE ROZPO ČTOVEJ KLASIFIKÁCIE v návrhu 
materiálu Jednotná metodika tvorby rozpočtu ZUŠ a CVČ sa zatiaľ od neho upustilo najmä 
jednotne pre nedostatok homogénnych údajov na výpočet normatívu na žiaka. Z časti 630 
sa však posudzuje časť týkajúca sa zamestnancov pracujúcich na tzv. mimopracovné 
úväzky (dohody o vykonaní práce, dohody o vykonaní pracovnej činnosti, dohody o 
brigádnickej práci študenta) a to vo väzbe na jednotnú tvorbu výdavkovej časti 610 - 
Mzdy. Uvedené vyplýva z toho, že zriaďovateľ prerokúva so školami a centrami vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti prípravu školského roku (ciele, cesty a nástroje ako ich 
dosiahnuť - teda najmä osobné výdavky - početnosť a skladba zamestnancov). V časti 630 
sa zjednotila nákladovosť stravovania pre zamestnancov tým, že sa určila jednotná výška 
ceny nakupovaných gastrolístkov teda aj podiel, ktorým sa zaťažuje rozpočtová výdavková 
časť rozpočtu.  

2) Zavedenie jednotnej softvérovej aplikácie iZUŠ na ZUŠ. 
 
Vyhodnotenie: 
  V procese zavedenia jednotnej softvérovej aplikácie sa pokračuje.  Obstarávateľom  
bude oddelenie OIT z dôvodu vecnej príslušnosti.  
 
 Okrem plnenia úloh vyplývajúcich z koncepčného zámeru oddelenie kultúry 
školstva, športu a mládeže pripravilo vydanie nového všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou centra voľného času (ďalej len „nariadenie“), ktoré 
vychádzalo z reálnej možnosti ako čiastočne prispieť k udržaniu a zvýšeniu kvality 
výchovno-vzdelávacieho procesu základných umeleckých škôl a centier voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy.  

 Zriaďovateľ a riaditelia ZUŠ/CVČ sa zhodli na úprave výšky príjmovej časti 
rozpočtu prostredníctvom plošného zvýšenia príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov na 
štúdium v ZUŠ a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ o 1 euro 
(ďalej len „príspevok“).  
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 Z ostatných návrhov ZUŠ/CVČ, ktoré sa vecne týkali nariadenia, si spracovateľ  
osvojil aj odporúčanie upraviť príspevky na 30 € žiakom ZUŠ vo veku nad 25 rokov, ktorí 
sú zárobkovo činní a rovnakú výšku príspevku stanoviť pre individuálne aj skupinové 
vyučovanie. 

 Na základe výsledkov finančných kontrol uskutočnených útvarom mestského 
kontrolóra v školskom roku 2015/2016 v centrách voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta, oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže v roku 2017 
svoju pozornosť bude venovať revitalizácii centier voľného času.  

 


